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RESUMO 
 
 

FERRAZ, EP. Superfícies de titânio modificadas por plasma: avaliação in vitro 
em cultura de células osteoblásticas. Dissertação (Mestrado). Ribeirão Preto: 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2012. 66 f. 
 
 
As pesquisas na área da implantologia têm buscado desenvolver superfícies que 
acelerem o processo de osseointegração adjacente ao implante, permitindo a 
reabilitação funcional e estética precoce. Modificações da topografia e composição 
química têm sido propostas com o objetivo de modular as funções celulares na 
interface do tecido ósseo com o implante e, em última análise, aumentar o contato 
osso-implante. A deposição iônica por plasma é uma modalidade de tratamento 
utilizada em implantes ortopédicos. Na odontologia, estudos têm avaliado o efeito 
das diferentes técnicas de nitretação de superfícies de titânio (Ti) sobre eventos 
iniciais da osseointegração, como a adesão celular, mas não sobre eventos tardios. 
O presente estudo avaliou o efeito de superfícies de Ti modificadas por deposição 
iônica por plasma, pelas técnicas de nitretação por cátodo oco, por 1 e 3 h, e 
nitretação planar, nas expressões do fenótipo e gênica de osteoblastos derivados de 
osso alveolar de humanos e de calvária de ratos. Foram realizadas análises de 
morfologia, adesão e espraiamento celular, síntese e atividade de fosfatase alcalina 
(ALP), mineralização da matriz extracelular e expressão de genes marcadores do 
fenótipo osteoblástico. A adesão celular e a atividade de ALP, foram maiores nas 
superfícies de Ti tratadas comparadas à superfície sem tratamento (controle), 
enquanto a proliferação celular e a produção de matriz mineralizada não 
apresentaram diferenças estatisticamente significante entre os grupos. Ainda, as 
superfícies de Ti tratadas aumentaram a expressão gênica de ALP e diminuíram a 
de osteocalcina (OC) quando comparadas à superfície controle. Os resultados 
sugerem que a deposição iônica por plasma pelas técnicas de nitretação avaliadas 
modifica as características físico-químicas da superfície de Ti e promove atraso e 
aumento da diferenciação osteoblástica quando comparada à superfície de Ti não 
tratada. 
 
 
Palavras-chave: Osseointegração; Nitretação; Cultura de células; Titânio  

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

FERRAZ, EP. Titanium surfaces modified by plasma: in vitro evaluation in 
osteoblastic cell cultures. Thesis (Master�’s Degree). Ribeirão Preto: School of 
Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2012. 66 f.  
 
 
A current goal in implantology research has been the development of titanium 
surfaces to enhance the process of osseointegration, allowing functional and 
aesthetic rehabilitation. Modifications on topography and chemical composition have 
been proposed in order to regulate cell functions of the osteoblasts in contact with 
the implant surface and ultimately increase the bone-to-implant contact. Plasma ionic 
deposition is a treatment usually employed in orthopedic implants and in dentistry 
some studies have shown that different nitriding techniques of titanium (Ti) surfaces 
may affect the initial events of osseointegration, such as cell adhesion, without 
evaluating the late ones. This study evaluated the effect of Ti surfaces modified by 
plasma nitriding combined with hollow cathode, during 1 and 3 h, and planar nitriding, 
on the phenotype and gene expression of osteoblasts derived from human alveolar 
bone and newborn rat calvaria. Cell morphology, adhesion and spreading, alkaline 
phosphatase (ALP) activity and synthesis, extracellular matrix mineralization and 
gene expression of bone markers were performed. The cell adhesion and ALP 
activity were higher on treated Ti surfaces compared with untreated (control) ones, 
while cell proliferation and extracellular matrix mineralization were not affected by the 
treatments. Also, compared with control Ti surface, the treated ones increased the 
gene expression of ALP and reduced osteocalcin (OC). The results suggest that the 
plasma ionic deposition by nitriding technique modifies the physicochemical features 
of the Ti surface and promotes a delay and a enhancement of the osteoblastic 
differentiation compared with untreated Ti surface. 
 
 
Keywords: Osseointegration; Nitriding; Cell culture; Titanium 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reabilitação funcional e estética de pacientes parcial ou totalmente 

edêntulos com implantes osseointegráveis e próteses sobre implantes representa 

um grande avanço na odontologia. Trata-se de uma opção de tratamento que 

apresenta resultados seguros, previsíveis e com altas taxas de sucesso, desde que 

adequadamente indicada e criteriosamente realizada (Van Steenberghe et al., 1990; 

Wennerberg, Albrektsson, 2011). 

Desde o final da década de sessenta, o material de escolha para a confecção 

dos implantes é o titânio (Ti), comercialmente puro (cpTi) ou associado a outros 

metais na forma de ligas, por ser um material com propriedades mecânicas que 

suportam a carga funcional da mastigação e, ao mesmo tempo, biocompatível com o 

tecido ósseo. Desta última propriedade resulta sua capacidade de osseointegração, 

definida por Brånemark et al. (1985) como �“o contato direto, estrutural e funcional, 

entre o tecido ósseo, organizado e saudável, e a superfície do implante�”, e 

atualizada por Zarb e Albrektsson (1991) como �“o processo no qual há uma fixação 

rígida assintomática entre o material aloplástico e o tecido ósseo durante aplicação 

de carga�”. 

A osseointegração é um fenômeno biológico resultante do processo de 

osteogênese que ocorre na interface osso-implante, envolvendo eventos celulares e 

extracelulares como o recrutamento, a proliferação de células precursoras 

mesenquimais, osteoprogenitoras e pré-osteoblásticas e a diferenciação destas em 

osteoblastos, com consequente produção de matriz mineralizada (Schwartz, Boyan, 

1994). 
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A superfície do implante de Ti ao entrar em contato com o ar forma uma 

camada de óxido de Ti, principalmente TiO2 (Figura 1A), denominada camada de 

passivação e que confere a esse metal resistência à corrosão (Sul et al., 2001). O 

TiO2 é altamente polar, o que favorece a adsorção de água (H2O) e moléculas 

solúveis em H2O, evento que caracteriza o início do processo de osseointegração, 

como descrito a seguir. Imediatamente após a instalação do implante de Ti, há 

adsorção de moléculas de H2O cujo arranjo específico depende de características 

da superfície na escala atômica, caracterizando-a como hidrofílica ou hidrofóbica. 

Formada a camada de H2O, íons sódio e cloro (Na+ e Cl-) são incorporados e 

hidratados, e biomoléculas, principalmente glicoproteínas provenientes do sangue e 

adjacentes ao alvéolo cirúrgico recém-criado, são adsorvidas. Forma-se assim uma 

camada glicoproteica de 2 a 5 µm de espessura, à qual as células se aderem e 

interagem, iniciando uma série de reações que culminará com a liberação de 

citocinas e fatores de crescimento, responsáveis pela modulação da atividade 

celular circunjacente (Figura 1 B-D) (Davies, 1998; Kasemo, Gold, 1999). Desse 

modo, a interação inicial entre as moléculas e o substrato está diretamente 

relacionada com a resposta celular, ou seja, as propriedades da superfície do 

implante de Ti proporcionam uma maior ou menor interação com a H2O e 

influenciam as reações subsequentes. Apesar do complexo padrão de reparação 

tecidual envolvido no processo de osseointegração não ser totalmente entendido 

(Schwarz et al., 2009), existe um consenso na literatura de que as superfícies dos 

implantes de Ti desempenham papel crítico nessas interações e determinam, em 

parte, a resposta biológica (Lacefield,1999; Zhao et al., 2011). 
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Figura 1. Representação esquemática das etapas envolvidas na osseointegração de implantes de Ti. 
A: Camada de passivação composta por TiO2 formada sobre a superfície do implante de Ti. B: 
Moléculas de H2O e íons Na+ e Cl- presentes no sangue, circundando a camada superficial. C: 
Moléculas de H2O incorporadas à superfície e íons hidratados; aproximação de moléculas de 
glicoproteína presentes nos fluidos adjacentes. D: Camada glicoproteica formada interagindo com a 
membrana celular via receptor. E: Contato direto entre implante de Ti e tecido. Adaptado de Kasemo 
e Gold (1999). 

 

Numerosos estudos realizados in vitro e in vivo (Albrektsson et al., 1981; 

Smith, Zarb, 1989; Albrektsson, Johansson, 1991; Schwartz, Boyan, 1994; 

Sennerby, Roos, 1998; Sykaras et al., 2000; Wennerberg, Albrektsson, 2009; 

Olivares-Navarrete et al., 2011) demonstram que os eventos que ocorrem na 

interface osso-implante de Ti determinam um maior ou menor contato ósseo e 

portanto interferem na estabilidade durante o processo de reparo, e que esses 

eventos são influenciados por uma série de fatores, como: (1) variáveis clínicas dos 

pacientes e anatomia da região onde será colocado o implante, (2) técnica cirúrgica 

e experiência do profissional, (3) momento e tipo de aplicação de carga ao implante, 

e (4) morfologia, topografia, rugosidade e química da superfície dos implantes. 
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Com relação às características dos implantes de Ti, por muitos anos os 

implantes sem qualquer tratamento de superfície (usinados), foram considerados 

como o padrão ouro, com elevadas taxas de sucesso demonstradas em diversos 

estudos clínicos de longo prazo (Jemt, 1994; Friberg et al., 1997; Jemt et al., 2002; 

Attard, Zarb, 2004; Jemt, Johansson, 2006; Wennerberg, Albrektsson, 2011). O 

aumento da procura dessa modalidade de tratamento fez com que este passasse a 

ser indicado em situações clínicas diversas, e modificações nas superfícies dos 

implantes de Ti passaram a ser desenvolvidas (Klein et al., 2011). Dentre as 

situações que incitaram a busca por diferentes superfícies encontram-se: (1) a 

reabilitação com implantes de Ti em regiões de osso tipo I ou IV (Lekholm, Zarb, 

1985), que representam os extremos em relação à presença de osso cortical e 

medular, (2) a instalação de implantes de Ti em regiões com quantidade óssea 

limitada, como em região posterior de maxila e mandíbula, edêntulas por longos 

períodos, onde seria necessário procedimento cirúrgico adicional para reconstrução 

óssea, como por exemplo, enxertos ósseos e (3) a necessidade de aplicação de 

cargas o mais precocemente possível, sem perturbar a fisiologia do reparo.  

Para contornar essas situações, com o objetivo de aumentar o contato osso-

implante e acelerar o processo de osseointegração, foram desenvolvidos implantes 

de Ti com superfícies modificadas por diversos tipos de tratamento, baseados em 

resultados experimentais que sugerem que esses implantes de Ti podem suportar 

carga mais precocemente por apresentarem melhor estabilidade mecânica primária, 

maior retenção de coágulo e por estimularem a reparação óssea (Wennerberg et al., 

2003; Klein et al., 2011). Puleo e Nanci (1999) descrevem que as superfícies podem 

ser tratadas por diferentes métodos: físico-químicos (quando há modificação da 

energia de superfície e composição química), morfológicos (modificações na 
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macroestrutura e rugosidade) e bioquímicos (modificações que produzem efeitos 

químicos e morfológicos). 

A relação entre modificações de propriedades específicas da superfície dos 

implantes de Ti (topografia, rugosidade e composição química) e a resposta do 

tecido ósseo, tem sido abordada em diversos estudos (Rosa, Beloti, 2003; Le 

Guehennec et al., 2008; Wennerberg, Albrektsson, 2009; Lai et al., 2009; Zhao et al., 

2011). Já está estabelecido na literatura que essas modificações da superfície do Ti 

irão promover alterações na interação célula-biomaterial (Puleo, Nanci, 1999; 

Brunski et al., 2000; Anselme, 2000; De Oliveira, Nanci, 2004; Le Guehennec et al., 

2008; Schwartz Fo et al., 2007; Rosa et al., 2009; Lai et al., 2009; Wennerberg, 

Albrektsson, 2009; Klein et al., 2011). Entretanto, a maneira como as modificações 

da superfície do Ti irão afetar os diferentes estágios da osseointegração ainda não 

está totalmente elucidada e os dados da literatura se mostram controversos 

(Mendonça et al., 2009; Wennerberg, Albrektsson, 2010). Além disso, não é possível 

atribuir uma resposta biológica à modificação de uma propriedade específica da 

superfície do Ti, uma vez que elas não ocorrem separadamente; por exemplo, 

alterações na rugosidade da superfície do Ti poderão induzir modificações químicas 

dessa superfície (Meirelles et al., 2008; Lang et al., 2009; Pareta et al., 2010). 

A técnica que utiliza o plasma para modificar superfícies de implantes de 

quadril, joelho, ombro e tornozelo, foi proposta com o objetivo de aumentar a 

resistência à abrasão e reduzir a colonização bacteriana (Hahn, Palich, 1970; 

Groessner-Schreiber, 2003). Entre as vantagens dessa técnica estão a limpeza da 

superfície do biomaterial, o melhor controle e uniformidade da espessura da camada 

de passivação, a utilização de baixas temperaturas (em relação ao ponto de fusão 

do Ti) que não comprometem as propriedades intrínsecas do biomaterial, a não 



Introdução  |  22 

poluição do ambiente, o tempo de tratamento reduzido e o baixo custo (Chu et al., 

2002; Alves Jr. et al., 2005; Sá, 2009; Coelho et al., 2012). 

O plasma é frequentemente tido como o quarto estado da matéria, produzido 

por diferentes fontes e aplicado para modificação da superfície de diversos materiais 

por várias técnicas (Chu et al.,2002; Coelho et al., 2012). A técnica selecionada para 

esse estudo foi a deposição iônica por plasma, que é um gás (oxigênio - O2, 

nitrogênio - N2, hidrogênio - H2, argônio - Ar), contendo partículas livres compostas 

por espécies neutras e eletricamente carregadas (moléculas, átomos, elétrons e 

íons), em equilíbrio termodinâmico e eletricamente neutro. As partículas livres no 

plasma movem-se em resposta à qualquer campo elétrico, com o objetivo de 

neutralizá-lo. Portanto, se um potencial elétrico é gerado na atmosfera do plasma, as 

partículas livres se moverão formando uma blindagem elétrica (Sá, 2009). A 

produção do plasma ocorre a partir do confinamento do gás em um sistema 

hermeticamente fechado com 2 eletrodos nas extremidades, com pressão e 

temperatura controladas. Cria-se uma diferença de potencial nos eletrodos, os íons 

e elétrons são acelerados e colidem com outras partículas do plasma, gerando mais 

partículas livres. O material a ser tratado é colocado dentro desse sistema (Figura 2) 

e os seguintes eventos ocorrem: (1) aquecimento das partículas livres, com 

consequente vibração; essas partículas irão bombardear a camada superficial do 

material, (2) ejeção de átomos da superfície por transferência gerada pela colisão 

primária ou em cascata (sputtering), (3) redeposição de espécies que sofreram 

sputtering pela recombinação com as partículas presentes no plasma e (4) 

eventualmente a implantação das partículas na superfície do material, criando 

defeitos (Figura 3 A-D). 
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Figura 2. Representação esquemática do reator utilizado no processo de tratamento com plasma. 
Adaptado de Sá (2009). 

 

Figura 3. Representação esquemática da modificação da camada de passivação da superfície de Ti 
após o tratamento com plasma. A: Partículas de TiO2 bombardeadas por partículas do plasma. B: 
Sputtering das partículas de TiO2. C: Partículas de TiO2 que sofreram sputtering e partículas do 
plasma. D: Redeposição das partículas, e a nova superfície obtida. Adaptado de Sá (2009). 
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O tratamento é denominado nitretação quando o plasma é composto pela 

combinação de N2 e H2. A composição do gás, temperatura e pressão afetam as 

alterações da superfície. Alves Jr. et al. (2005) concluíram que a concentração ótima 

para que haja alteração química da superfície com deposição de nitreto de titânio 

(TiN) é de 20% N2 e 80% de H2, e que as condições ideais de temperatura e pressão 

são respectivamente de 450 °C e 1,5 mbar. A camada de TiN é conhecida por 

conferir ao material as vantagens previamente citadas como: aumento das 

propriedades mecânicas, excelente biocompatibilidade e estabilidade química, 

proporcionando aumento na resistência à corrosão (Park et al., 2003).  

A nitretação pode ocorrer por diferentes métodos, dependendo da disposição 

das amostras no sistema. Os métodos selecionados para esse estudo foram a 

nitretação por cátodo oco e planar. Na técnica de nitretação planar, a amostra é 

apoiada no porta amostra (Figura 2) e o sputtering se dá diretamente sobre a 

superfície. Na técnica de nitretação por cátodo oco, a amostra é apoiada no porta 

amostra e coberta por uma outra superfície catódica com pernas de 9 mm de altura 

(Figura 4). Desse modo há uma diminuição do espaço de movimentação das 

partículas ionizadas, aumentando o movimento de zig-zag dessas e a incidência 

energética, culminando em maior alteração superficial. 
 

 

Figura 4. Representação esquemática da amostra acondicionada entre duas superfícies catódicas 
(Cátodo oco). Adaptado de Sá (2009). 
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Superfícies de Ti tratadas por nitretação por cátodo oco e planar 

apresentaram diferentes rugosidades, microdureza e molhabilidade e, em uma 

avaliação preliminar, possibilitaram maior proliferação e adesão de células tronco 

derivadas de sangue de cordão umbilical, em comparação com superfícies de Ti não 

modificadas (Sá, 2009). No entanto, várias respostas biológicas in vitro, incluindo a 

influência sobre células osteoblásticas e a expressão do fenótipo osteoblástico, 

ainda necessitam ser avaliadas para determinar se essas modificações podem 

representar boas alternativas para melhorar a osseointegração de implantes de Ti. 

Investigações sobre a influência dos tratamentos de superfície do Ti na 

expressão gênica e no fenótipo osteoblástico podem ser realizadas a partir de 

cultura de células osteoblásticas, como amplamente estudado pelo nosso grupo 

(Rosa, Beloti, 2003; Faria et al., 2003; Canabarro et al., 2008; Bombonato-Prado et 

al., 2009; Franco et al., 2009; Rosa et al., 2009; Assis et al., 2009; Carvalho et al., 

2010; Bueno et al., 2011; Teixeira et al., 2012). O modelo experimental in vitro 

permite avaliações detalhadas de eventos celulares em diferentes fases do 

desenvolvimento da cultura como adesão e espraiamento e proliferação celular, 

diferenciação e síntese protéica, e em condições controladas pelos pesquisadores 

(Bachle, Kohal, 2004). A escolha de células derivadas de osso alveolar humano 

baseia-se no fato desse tecido ser um dos mais ativos do corpo humano, em 

constante deposição e reabsorção, e por apresentar células osteoblásticas que irão 

interagir diretamente com as superfícies dos implantes (Xiao et al., 2003), refletindo 

de maneira mais próxima as situações in vivo (Variola et al., 2012). Para os ensaios 

de mineralização optou-se pela utilização de células osteoblásticas derivadas de 

calvária de ratos recém-nascidos por sabidamente produzirem maior quantidade de 

matriz extracelular mineralizada (Aubin et al., 1995). 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo geral: Avaliar as respostas in vitro de células osteoblásticas às 

superfícies de discos de Ti modificadas por deposição iônica por plasma, por meio 

de duas técnicas de nitretação: cátodo oco e planar. 

 

Objetivos específicos: 

1. Avaliar as modificações de topografia e química da superfície de Ti 

provocadas pelo tratamento por duas diferentes técnicas de nitretação, cátodo oco e 

planar. 

2. Avaliar em cultura de células osteoblásticas o efeito das modificações da 

superfície de Ti provocadas pelo tratamento por duas diferentes técnicas de 

nitretação, cátodo oco e planar, sobre: morfologia, adesão, espraiamento e 

proliferação celular, imunolocalização e atividade de fosfatase alcalina (ALP), 

formação de matriz extracelular mineralizada e expressão de genes marcadores do 

fenótipo osteoblástico. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Amostras de Ti 

Foram utilizados discos de cpTi, grau II, medindo 15 mm de diâmetro e 1,5 mm 

de espessura. As amostras foram lixadas com lixas de carbeto de silício (80-2000) e 

polidas com uma solução de sílica coloidal, e peróxido de hidrogênio, em um pano de 

polimento OP-CHEM por 30 min. Em acordo com o protocolo de limpeza, os discos 

foram submersos em detergente enzimático (Merck, HE, Alemanha) por 10 min, 

seguido de 10 min em H2O e 10 min em álcool 70% (concentração obtida a partir do 

álcool absoluto 100%, Merck), sob agitação constante em aparelho de ultrassom 

(Odontobras, RP, Brasil). Posteriormente, os discos de Ti foram divididos em quatro 

grupos: os discos de Ti do grupo Controle foram mantidos sem tratamento e os outros 

três grupos de discos de Ti foram submetidos a um dos tratamentos mostrados na 

Tabela 1. Todos os tratamentos foram realizados no Laboratório de Processamento de 

Plasma sob a supervisão do Professor Doutor Clodomiro Alves Júnior na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como descrito por Sá (2009). 

 

Tabela 1. Condições de tratamento das superfícies dos discos de Ti. 
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Todos os discos de Ti foram individualmente acondicionados em grau 

cirúrgico e submetidos à esterilização em autoclave (Tuttnauer, NY, EUA). 

Previamente ao plaqueamento das células, os discos de Ti foram transferidos para 

placas estéreis de 24 poços (Corning Incorporated, NY, EUA) com ajuda de pinça 

estéril de Ti. 

 

3.2 Caracterização das superfícies dos discos de Ti 

 

3.2.1 Análise de topografia e rugosidade 

As análises de topografia e rugosidade das superfícies dos discos de Ti foram 

realizadas no Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar), por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) e Microscopia de Força Atômica (MFA). 

Para as análises por meio de MEV foi utilizado o microscópio modelo Inspect 

S50 (FEI Company, OR, EUA), operando em 25 Kv. A rugosidade foi avaliada por 

MFA, utilizando o microscópio modelo NanoScope V (Digital Instruments, NY, EUA). 

Foram selecionadas áreas de 10 µm2 e as imagens foram analisadas no programa 

NanoScope Analysis v1.20 (Digital Instruments), que possibilitou a caracterização 

das superfícies quanto à forma e ondulação. O programa produziu imagens 

tridimensionais e dois parâmetros numéricos de rugosidade, Ra e Rq. O Ra 

representa a média aritmética do somatório dos valores absolutos das ordenadas 

em relação à linha média. O Rq é o valor da raiz quadrada da média dos valores dos 

quadrados das ordenadas do perfil (ou média quadrática), em relação à linha média. 

É um parâmetro aplicado para determinar se os picos e vales comprometem ou 

distorcem as imagens (Oliveira, 2004).  
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3.2.2 Análise dos elementos químicos 

A avaliação da composição química das superfícies dos discos de Ti foi 

realizada no LCE da UFSCar, por análise de energia dispersiva de elétrons de raios-

X (EDS), acoplada ao MEV. Essa análise permite que seja determinada a 

porcentagem relativa, em peso, dos diferentes elementos químicos presentes nas 

superfícies. 

 

3.3 Cultura de células 

Foram utilizados dois tipos de culturas primárias de células osteoblásticas. 

Células humanas obtidas de fragmentos de osso do processo alveolar, descartados 

durante procedimentos cirúrgicos para extração dentária em pacientes saudáveis, 

sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP). Células de ratos foram obtidas de 

calvárias de ratos Wistar recém-nascidos, de acordo com os Princípios Éticos na 

Experimentação Animal adotados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Campus de Ribeirão Preto da USP.  

 

3.3.1 Cultura de células osteoblásticas de osso alveolar humano 

As células obtidas de fragmentos de osso alveolar foram isoladas e cultivadas 

de acordo com o método descrito por Beloti et al. (2006). Os fragmentos de tecido 

ósseo foram submetidos a seis digestões enzimáticas sequenciais em tubos de 

centrífuga estéreis contendo solução de colagenase tipo II (Gibco, Invitrogen, NY, 

EUA) a 1 mg/mL, por períodos de 30 min a 37 ºC, sob agitação constante. Os 

sobrenadantes 1 e 2 foram desprezados e os das quatro últimas digestões, 

transferidos para tubo de centrífuga contendo 10 mL de meio de cultura total 
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suplementado (MTS) composto por meio essencial mínimo modificação alfa ( -MEM; 

Gibco) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 20 µg/mL de 

gentamicina (Gibco), 10-7 M dexametasona (Sigma, MO, EUA), 0,3 µg/mL de 

fungizona (Gibco), 5 µg/mL de ácido ascórbico (Sigma) e 7 mM de !-glicerofosfato 

(Sigma) e centrifugados a 2000 rpm por 5 min (Eppendorf AG, HA, Alemanha). O 

meio foi removido e as células isoladas e os fragmentos ósseos remanescentes 

foram ressuspendidos em 5 mL de meio fresco. A solução foi transferida para uma 

garrafa de cultura de 75 cm2 (Corning Incorporated) e completado com o mesmo 

meio até o volume final de 20 mL. A evolução das culturas foi acompanhada em 

microscópio de fase invertido Axiovert 25 (Zeiss, TU, Alemanha). Na subconfluência 

da cultura primária, o meio de cultura foi removido e adicionado 9,5 mL de solução 

de tripsina a 0,25% (Gibco) e 500 µL de EDTA a 1 mM (Gibco) para obtenção de 

suspensão de células. Em seguida, as células foram contadas no hemocitômetro 

(Fisher Scientific, PA, EUA) e determinado o volume necessário para o 

plaqueamento na densidade de 2x104 células/poço sobre os discos de Ti 

previamente dispostos em placas de poliestireno de 24 poços (Corning 

Incorporated), contendo 1,8 mL de MTS. As culturas foram mantidas por períodos de 

até 14 dias e a progressão avaliada em poços sem a presença de discos, em 

microscópio de fase invertido (Zeiss). Durante todo o tempo de cultivo as células 

foram mantidas em incubadora (Sanyo Eletric Co.,OS, Japão) a 37 oC e atmosfera 

umidificada contendo 5% de gás carbônico (CO2) e 95% de ar atmosférico e o meio 

de cultura foi trocado a cada 3 dias. Essas células foram utilizadas para a realização 

das seguintes avaliações: morfologia por fluorescência direta ao final de 2 h e 24 h, 

adesão ao final de 2 h e 24 h, espraiamento ao final de 2 h, proliferação aos 7 e 10 

dias, imunofluorescência indireta para localização de ALP aos 10 dias, atividade de 
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ALP aos 10 e 14 dias, e análise da expressão de genes marcadores do fenótipo 

osteoblástico por PCR (da sigla em inglês para Polymerase Chain Reaction) em 

tempo real aos 10 dias. 

 

3.3.2 Cultura de células osteoblásticas de calvária de ratos recém-nascidos 

As células foram isoladas por digestão enzimática de fragmentos de calvárias 

de ratos Wistar recém-nascidos, com 2 a 4 dias de vida (De Oliveira et al., 2003). Os 

fragmentos das calvárias removidas foram submetidos a três digestões enzimáticas 

sequenciais com solução de tripsina 0,25% (Gibco) e 1 mg/mL de colagenase tipo II 

(Gibco) a 37 ºC por 5, 15 e 25 min, respectivamente. O sobrenadante da primeira 

digestão foi desprezado e aqueles das duas últimas digestões agrupados e 

centrifugados a 2000 rpm (Eppendorf AG) por 5 min. As células isoladas foram 

ressuspendidos em -MEM (Gibco) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(Gibco), 5 µg/mL de ácido ascórbico (Sigma), 7 mM de -glicerofosfato (Sigma) e 50 

g/mL de gentamicina (Gibco). As células foram contadas no hemocitômetro (Fisher 

Scientific) e plaqueadas na densidade de 2x104 células/poço sobre os discos de Ti 

previamente dispostos em placas de poliestireno de 24 poços (Corning 

Incorporated), contendo 1 mL do mesmo meio. As culturas foram mantidas por 14 

dias e a progressão avaliada em poços sem a presença de discos, em microscópio 

de fase invertido (Zeiss). Durante todo o tempo de cultivo as células foram mantidas 

em incubadora (Sanyo Eletric Co.) a 37 oC e atmosfera umidificada contendo 5% de 

CO2 e 95% de ar atmosférico e o meio de cultura foi trocado a cada 3 dias. Essas 

células foram utilizadas para a avaliação da formação de matriz extracelular 

mineralizada. 
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3.4 Avaliação das respostas celulares 

 

3.4.1 Morfologia celular por fluorescência direta 

Para avaliação da morfologia celular, ao final de 2 h e 24 h, as células 

cultivadas sobre um disco de cada grupo foram fixadas em solução de 

paraformaldeído 4% (Labsynth, SP, Brasil) em tampão fosfato (PB) 0,1 M, pH 7,2, 

por 10 min à temperatura ambiente. A permeabilização foi feita com solução de 

Triton X-100 (Acros Organics, NY, EUA) 0,5% em PB, durante 10 min. Para 

visualização das membranas e núcleos celulares foram utilizados, respectivamente, 

faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, Invitrogen, OR, EUA) 

1:200, e 4',6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride (DAPI, Molecular Probes) 

300 nM. Após montagem de lamínula de vidro (Fisherbrand, PA, EUA) sobre os 

discos, com meio de montagem anti-fade Prolong (Molecular Probes), as marcações 

foram examinadas em microscópio de epifluorescência Axio Imager (Zeiss) nas 

objetivas de 20x e 40x, acoplado a uma câmara fotográfica digital AxionCam MRm 

(Zeiss). As imagens foram sobrepostas e analisadas utilizando-se o programa Adobe 

Photoshop (Adobe Systems, CA, EUA). 

 

3.4.2 Adesão e espraiamento celular 

Para avaliação de adesão e espraiamento celular foram utilizados os mesmos 

discos preparados para o ensaio de morfologia descrito acima. O número de células 

foi contado em 10 campos diferentes para 2 h e 5 campos para 24 h em microscópio 

de epifluorescência Axio Imager (Zeiss) nas objetivas de 20x. O espraiamento 

celular foi determinado pela mensuração das áreas de 40 células cultivadas por 2 h, 

também analisadas no microscópio de epifluorescência na objetiva 20x, para cada 
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superfície avaliada. As imagens foram processadas e analisadas no programa Axion 

Vision 4.8.2 (Zeiss). 

 

3.4.3 Proliferação celular 

A proliferação celular foi avaliada em triplicata, aos 7 e 10 dias pelo método 

colorimétrico MTT (Thiazolyl blue tetrazolium bromide). Esse ensaio é dependente 

da redução do MTT (Sigma), pela desidrogenase mitocondrial de células viáveis, em 

formazan, o qual pode ser quantificado por espectrofotometria (Mosmann, 1983). As 

células foram incubadas em meio de cultura contendo MTT (5 mg/mL) por 4 h 

(Sanyo Eletric Co.). O meio foi removido, foi acrescentado 1 mL de isopropanol 

ácido (100 ml de isopropanol �– Merck, em 134 µl de ácido clorídrico a 0,04 N - 

Merck) e a placa de cultura mantida em um agitador de placas (Lab-Line 

Instruments, IL, EUA) por 10 min. Alíquotas de 150 µL da solução de cada poço 

foram transferidas para placas de 96 poços (Corning Incorporated) e a densidade 

óptica foi lida em comprimento de onda de 570 nm em espectrofotômetro (µQuant, 

Biotek, VT, EUA) e os dados expressos como absorbância. 

 

3.4.4 Imunofluorescência indireta para localização da ALP 

Para a imunofluorescência indireta para localização da ALP, ao final de 10 

dias, as células presentes sobre um disco de cada grupo foram fixadas em solução 

de paraformaldeído a 4% (Labsynth) em tampão fosfato (PB) 0,1M, pH 7,2, por 10 

min à temperatura ambiente. As células foram rotineiramente processadas para 

imunofluorescência indireta, como descrito detalhadamente por De Oliveira et al. 

(2003) e De Oliveira e Nanci (2004). A permeabilização foi feita com solução de 

Triton X-100 (Acros Organics) a 0,5% em PB, durante 10 min, seguida de bloqueio 
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com leite desnatado a 5% em PB, durante 30 min. Foi incubado anticorpo primário 

para detecção de ALP (1:100, B4-78, DSHB, IA, EUA) por 1 hora, seguido de 

anticorpo secundário conjugado com fluoróforo Alexa Fluor 594 (1:200, Molecular 

Probes) por 50 min. Para a visualização dos núcleos celulares foi utilizado o 

marcador DAPI (Molecular Probes). Após montagem dos discos, com meio de 

montagem anti-fade Prolong (Molecular Probes), as marcações foram examinadas 

por epifluorescência em microscópio de epifluorescência Axio Imager (Zeiss) na 

objetiva 40x, acoplado a uma câmara fotográfica digital AxionCam MRm (Zeiss). As 

imagens adquiridas foram sobrepostas e analisadas utilizando-se o programa Adobe 

Photoshop (Adobe Systems). 

 

3.4.5 Medida da atividade de ALP 

A atividade de ALP, realizada em quintuplicata, foi medida aos 10 e 14 dias, 

através da liberação de timolftaleína pela hidrólise do substrato de timolftaleína 

monofosfato, utilizando um kit comercial (Labtest, MG, Brasil). Foram utilizados 

tubos de ensaio branco, padrão e testes. Em todos os tubos foram adicionados 50 

µL de substrato e 500 µL de tampão. No tubo padrão foram acrescentados 50 µL da 

solução padrão. Os poços foram preenchidos com 1 mL de solução de lauril sulfato 

de sódio 0,1% (Sigma). Ao final de 30 min, a solução contida em cada poço foi 

homogeneizada e 50 µL dessa solução foram transferidos para os tubos de ensaio 

previamente aquecidos em banho maria a 37 ºC por 2 min e os tubos foram 

mantidos no banho por mais 10 min. Após esse período foram adicionados em cada 

tubo (branco, padrão e testes) 2 mL do reagente de cor. Alíquotas de 150 µL da 

solução de cada tubo foram transferidas para placas de 96 poços (Corning 

Incorporated) e a densidade óptica foi lida em comprimento de onda de 590 nm em 
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espectrofotômetro (µQuant). A atividade de ALP foi calculada a partir da medida do 

tubo padrão, normalizada pela quantidade de proteína total (obtida de acordo com o 

método descrito por Lowry et al., 1951) e expressa em µmoL de timolftaleína/h/mg 

de proteína. 

 

3.4.6 Detecção e quantificação da formação de nódulos de matriz extracelular 

mineralizada 

Ao final de 14 dias, o meio das culturas de células derivadas da calvária de 

ratos recém-nascidos cultivadas em cinco discos de cada grupo foi removido, os 

poços com os discos lavados três vezes com solução tampão de Dulbecco - PBS 

(Gibco) aquecido a 37 °C e preenchidos com paraformaldeído a 4% (Labsynth) por 

24 h. Em seguida, os poços contendo os discos foram desidratados em série 

crescente de álcoois e processados para coloração com vermelho de Alizarina 

(Sigma), que cora em vermelho áreas de mineralização ricas em cálcio. Os discos 

foram removidos dos poços e fotografados por câmera fotográfica digital (Nikon, TO, 

Japão). As imagens adquiridas foram processadas utilizando o programa Adobe 

Photoshop (Adobe Systems). 

A quantificação da mineralização foi realizada de acordo com o método 

descrito por Gregory et al. (2004). A cada poço foram adicionados 280 L de ácido 

acético (Acros Organics) a 10% e mantidos à temperatura ambiente por 30 min sob 

agitação. Após esse período, a solução de cada poço foi homogeneizada e 

transferida para tubos de 1,5 mL. Os tubos foram incubados a 85 °C por 10 min e 

transferidos para recipiente contendo gelo, onde permaneceram por mais 5 min. Os 

tubos foram centrifugados a 13000 rpm por 20 min (Fischer Scientific) e 100 L do 

sobrenadante de cada tubo transferidos para placa de 96 poços (Corning 
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Incorporated). Foram adicionados 40 L de hidróxido de amônia (Reagen, RJ, Brasil) 

em cada poço para neutralizar o ácido. Em seguida a densidade óptica foi lida em 

espectrofotômetro (µQuant), utilizando-se o comprimento de onda de 405 nm e os 

dados foram expressos como absorbância. 

 

3.4.7 Análise da expressão de genes marcadores do fenótipo osteoblástico 

Aos 10 dias foi avaliada a expressão por PCR em tempo real dos genes 

relacionados à osteogênese: runt-related transcription factor 2 (RUNX2), ALP e 

osteocalcina (OC), em células cultivadas sobre 12 discos de Ti de cada grupo.  

 

3.4.7.1 Extração e quantificação de RNA total para PCR em tempo real 

O meio de cultura foi removido de todos os 12 poços da placa de cultura 

contendo os discos de Ti e, em seguida, adicionado 1 mL do reagente Trizol 

(Invitrogen, CA, EUA) no primeiro poço. Após homogeneização, para promover lise 

das células, esta mistura foi transferida para o próximo poço, e o mesmo 

procedimento realizado até o último poço de cada grupo avaliado. As amostras 

foram mantidas à temperatura ambiente durante 15 min e armazenadas no freezer - 

20 °C por, no mínimo, 24 h. Decorrido este período, para cada 1 mL da suspensão 

em trizol foram adicionados 200 L de clorofórmio (Merck). Os tubos foram 

manualmente agitados por 30 s e mantidos no gelo durante 5 min. Em seguida, as 

amostras foram centrifugadas a 4 °C e 10500 rpm (Fischer Scientific), por 15 min, e 

a fase aquosa (superior) coletada em novos tubos de 1,5 mL. Em seguida, foram 

adicionados 250 L de etanol 96% (Merck) às amostras e as mesmas centrifugadas 

em colunas de sílica gel presentes no kit SV Total RNA Isolation System (Promega, 

WI, EUA). A solução amostra/etanol foi agitada delicadamente e transferida para 
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uma nova coluna de sílica gel. Foram adicionados tampões específicos, intercalados 

por rápidas centrifugações de 15 s a 10500 rpm cada (Fischer Scientific). Após 

várias lavagens com os diferentes tampões, as amostras de RNA foram eluídas da 

coluna com 25 L de água deionizada e tratada com dietilpirocarbonato (DEPC, 

Acros Organics), livre de RNAse, e armazenadas a - 80 °C, até a confecção do DNA 

complementar (cDNA). Para o preparo da água adicionou-se 1 mL de DEPC (Acros 

Organics) em 999 mL de água deionizada, tendo sido esta mistura mantida em 

temperatura ambiente por 24 h e posteriormente autoclavada por 30 min a 121 ºC 

(Tuttnauer).  

Para a quantificação das amostras de RNA total, uma alíquota de 2 L foi 

diluída em 198 L de água DEPC (Acros Organics), e analisada por 

espectrofotometria utilizando o aparelho Genequant 1300 (GE Healthcare, CT, 

EUA). A leitura foi realizada nos comprimentos de onda de 260 nm (ácido nucléico), 

280 nm (proteína) e 230 nm (fenol), para detectar a concentração de RNA/L nas 

amostras e contaminação por fenol ou proteínas. 

 

3.4.7.2 Confecção da fita de cDNA 

O cDNA foi sintetizado a partir de 1 g de RNA total por reação de transcrição 

reversa utilizando-se o kit High-capacity cDNA Reverse Transcription Kits (Applied 

Biosystems, CA, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. Brevemente, em 

um tubo de 200 L foram adicionados 1 g de RNA total diluído em um volume final 

de 10 L de água previamente tratada com DEPC, 2 µL de reverse transcriptase 

buffer, 0,8 µL de deoxinucleotídeo (dNTP), 2 µL de random primer, 1 µL de 

MultiScribeTM reverse transcriptase, 1 µL de RNase inhibitor e 3,2 µL de água DEPC 

(Acros Organics), para um volume final de 10 µL/reação. Em seguida, as amostras 
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foram incubadas em termociclador Master Cycler Gradiente (Eppendorf AG) sob as 

seguintes condições: 25 ºC por 10 min, 37 ºC por 120 min, 85 ºC por 5 min, seguido 

pelo resfriamento a 4 ºC. Ao final da reação de transcrição reversa as amostras de 

cDNA foram estocadas em freezer - 20 °C. 

 

3.4.7.3 PCR em tempo real 

Para realização da PCR em tempo real foi utilizado o sistema SYBR Green 

(Applied Biosystems), no aparelho CFX 96 (Bio-Rad, CA, EUA). Foi preparado um 

mix onde foram utilizados 7 L do reagente SYBR Green Master Mix que contém o 

fluoróforo SYBR Green, a enzima polimerase AmpliTaq Gold, dNTPs e o fluoróforo 

ROX, utilizado como referência passiva para normalização dos níveis de 

fluorescência, além dos demais componentes de tampão e 0,5 L da solução 

contendo cada primer (foward e reverse) com as concentrações adequadas, 

somando 8 L. Foi preparado 2,5 L da solução de cDNA com 2,5 L de água 

deionizada autoclavada, totalizando 5 L. Em cada poço da placa de 96 poços (Bio-

Rad) foi adicionado 8 L do mix e 5 L da solução de cDNA, em triplicata, para cada 

primer selecionado. Uma amostra negativa (água) foi submetida à reação com cada 

par das sequências dos primers utilizados. A reação de amplificação compreendeu 2 

min a 50 °C, 10 min a 95 °C, quarenta ciclos de 15 s a 95 °C e 1 min a 60 °C, além 

de um ciclo final de 20 min, com temperatura crescente de 60 °C a 95 °C, 

empregado para a obtenção de uma curva de dissociação dos produtos da reação, 

utilizada para a análise da especificidade de amplificação. Os resultados foram 

analisados com base no valor do ciclo limiar (Ct, do inglês cicle threshold). Como 

normalizador foi utilizada a expressão do gene constitutivo para !-actina (ACTB). 

Avaliou-se a expressão gênica dos seguintes marcadores do fenótipo osteoblástico: 
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RUNX2, ALP e OC (Tabela 2). Os primers foram desenhados utilizando o programa 

Primer Express 3.0 (Applied Biosystems) e apresentaram eficiência entre 95-105%. 

A normalização e quantificação relativa da expressão gênica foram realizadas 

pelo método de 2- CT (Livak, Schmittgen, 2001). Usando o método de 2- CT, os 

dados foram representados como diferença (em vezes) na expressão gênica, a qual 

foi normalizada pelo gene constitutivo e relativos às culturas realizadas sobre os 

discos do grupo controle.  

 

Tabela 2. Sequência de oligonucleotídeos utilizados para a amplificação dos genes 
marcadores do fenótipo osteoblástico. 

 
ACTB: !-actina; RUNX2: runt related transcription factor 2; ALP: fosfatase 
alcalina; OC: osteocalcina; bp: número de pares de base do produto. 

 

3.5 Análise estatística 

A adesão e espraiamento celular em 2 h, atividade de ALP e mineralização 

foram analisados por ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey-b, quando 

apropriado. Adesão celular (24 h), proliferação celular, e expressão dos genes 

marcadores do fenótipo osteoblástico foram comparados pelo teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis. Para todos os testes diferenças em p  0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 

 



Resultados  |  40 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização das superfícies dos discos de Ti 

 

4.1.1 Análise da topografia e rugosidade 

Os aspectos macroscópicos dos discos de Ti Controle e com os tratamentos 

de superfície (Figura 5).  

 
Figura 5. Aspectos macroscópicos dos discos de Ti Controle e tratados. 

 

A topografia das superfícies dos discos de Ti foi analisada a partir de 

fotomicrografias obtidas por MEV e de imagens tridimensionais de áreas de 10 µm2 

obtidas por MFA (Figura 6). Em todas as imagens obtidas por MEV e na MFA, foram 

observadas diferenças na topografia das superfícies de todos os grupos estudados. A 

superfície do grupo Controle apresentou ranhuras aleatoriamente distribuídas, 

provenientes do preparo das amostras com lixas, como evidenciada em diferentes 

aumentos por MEV (Figura 6A, E e I ). A imagem tridimensional obtida por MFA (Figura 

6M) revela uma superfície com picos e vales pontiagudos de diferentes amplitudes, 

provavelmente representando as ranhuras observadas na MEV. A superfície do grupo 

C.Oco 3h, observada por MEV, apresentou topografia heterogênea semelhante a um 
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mosaico (Figura 6B, F e J), composta de áreas lisas e irregulares como evidenciada 

pela imagem obtida por MFA (Figura 6N). A superfície do grupo C.Oco 1h aparentou 

ser mais homogênea em aumentos menores (Figura 6C e G), mas em aumentos 

maiores no MEV e na MFA evidenciou-se a presença de picos pontiagudos de 

diferentes amplitudes e distribuídos de maneira aleatória (Figura 6K e O). O grupo 

Planar foi o que apresentou superfície mais homogênea, com predominância de picos e 

vales pontiagudos distribuídos de maneira mais uniforme (Figura 6D, H, L e P). 

 

Figura 6. Fotomicrografias das superfícies de Ti controle e tratadas, obtidas por MEV (A-L) e MFA (M-
P). As colunas representam os grupos Controle (A, E, I, M), C.Oco 3h (B, F, J, N), C. Oco 1h (C, G, K, 
O) e Planar (D, H, L, P). As três primeiras linhas representam os diferentes aumentos da MEV: 1.000x 
(A, B, C, D), 5.000x (E, F, G, H), 20.000x (I, J, K, L). Barra: A-D = 50 µm; E-H = 10 µm; I-L = 2,5 µm. 
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Dois parâmetros bidimensionais de rugosidade foram obtidos pelo programa 

NanoScope Analysis, a partir das imagens da área de 10 µm2, o Ra e o Rq (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Valores das medidas de rugosidade (Ra e Rq) das superfícies de Ti 
controle e tratadas 

 

 

4.1.2 Análise dos elementos químicos 

A análise dos elementos químicos presentes nas diferentes superfícies dos 

discos de Ti foi obtida a partir da análise por EDS acoplada ao MEV. Os dados estão 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Porcentagem relativa dos elementos químicos presentes nas superfícies 
de Ti controle e tratadas. 

 
- Indica elemento químico não detectado. 
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4.2 Avaliação das respostas celulares 

 

4.2.1 Morfologia celular por fluorescência direta 

Ao final de 2 h, as células osteoblásticas estavam aderidas sobre todas as 

superfícies e exibiam morfologia predominantemente arredondada (Figura 7A-D). 

Contudo, as células cultivadas sobre a superfície dos grupos  Controle (Figura 7A), 

C. Oco 3h (Figura 7B) e C. Oco 1h (Figura 7C)  apresentavam sinais de 

espraiamento quando comparadas às células osteoblásticas cultivadas sobre a 

superfície do grupo Planar (Figura 7 D).  

Após 24 h, as células osteoblásticas encontravam-se com formato alongado e 

emitindo projeções citoplasmáticas (Figura 7E-H), distribuídas uniformemente por 

toda a superfície dos grupos Controle (Figura 7E), C. Oco 3h (Figura 7F) e C.Oco 1h 

(Figura 7G), enquanto no grupo Planar as células osteoblásticas apresentam 

aspecto alongado, mas aparentemente agrupadas (Figura 7H). Nota-se maior 

densidade celular sobre os superfícies dos grupos Controle e C. Oco 3h em relação 

aos grupos C. Oco 1h e Planar (Comparar Figura 7E e F com G e H). 
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Figura 7. Morfologia das células osteoblásticas derivadas de osso alveolar humano, cultivadas por 2 h 
(A-D) e 24 h (E-H) nas superfícies de Ti Controle (A e E), C.Oco 3h (C e F), C. Oco 1h (E e G) e 
Planar (D e H). Marcação por fluorescência direta do citoesqueleto de actina (faloidina) e núcleo 
(DAPI) dos osteoblastos. Barra A-D = 100 µm; E-H = 50 µm. Aumento 40x. 
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4.2.2 Adesão e espraiamento celular 

A adesão celular foi determinada ao final de 2 h e 24 h de cultivo. Nos dois 

períodos avaliados, havia maior quantidade de células osteoblásticas aderidas à 

superfície do grupo C.Oco 3h em relação ao Controle (ANOVA, 2 h: p= 0,001; 

Kruskal-Wallis, 24 h: p=0,001), e ambos maiores que os grupos C.Oco 1h e Planar, 

dentre os quais não houve diferença estatisticamente significante. As células 

osteoblásticas cultivadas por 2 h sobre os discos do grupo C. Oco 1h apresentaram-

se mais espraiadas que as dos grupos C. Oco 3h e Planar, mas semelhantes ao 

Controle (ANOVA, p= 0,001). Entre os grupos C. Oco 3h e Planar não foi encontrado 

diferença estatisticamente significante. Os dados estão representados na Figura 8. 

 

 
Figura 8. Número de células osteoblásticas derivadas de osso alveolar humano aderidas às 
diferentes superfícies de Ti após 2 h (n=10) e 24 h (n=5) de cultivo. Áreas das células osteoblásticas 
cultivadas sobre as diferentes superfícies de Ti após 2 h de cultivo (n=40). Os dados são 
apresentados como média ± desvio padrão. 
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4.2.3 Proliferação celular 

Independentemente do tratamento de superfície, a proliferação celular foi 

maior aos 10 dias quando comparado aos 7 dias (Kruskal-Wallis, p=0,001). Mas o 

número de células osteoblásticas não foi afetado pelos tratamentos (Kruskal-Wallis, 

p=0,779). Os dados estão representados na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Proliferação de células osteoblásticas derivadas de osso alveolar humano cultivadas sobre 
as diferentes superfícies de Ti, aos 7 e 10 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio 
padrão (n=3). 
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4.2.4 Imunofluorescência indireta para localização da ALP 

Após 10 dias do cultivo das células osteoblásticas sobre as diferentes 

superfícies de Ti, foi realizada a imunofluorescência indireta para marcação da ALP. 

As imagens da Figura 10 mostram a presença da ALP nas células cultivadas sobre 

todos os grupos mas não foi possível observar diferenças entre os mesmos. 

 

 

Figura 10. Imunofluorescência indireta para localização da ALP produzida pelas células 
osteoblásticas derivadas de osso alveolar humano cultivadas por 10 dias nas diferentes superfícies 
de Ti. Aumento 40x. Barra: 50 µm.  
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4.2.5 Medida da atividade de ALP 

A atividade da ALP apresentou diferença estatisticamente significante em 

relação ao tempo de cultivo (ANOVA, p = 0,001) e entre os grupos avaliados 

(ANOVA, p=0,004). Ao final de 10 dias, a atividade da ALP das células 

osteoblásticas cultivadas sobre a superfície do grupo Controle foi maior que a dos 

grupos tratados, e entre eles não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante. Aos 14 dias, as células cultivadas sobre as superfícies dos grupos C. 

Oco 3h e Planar apresentaram atividade da ALP maior que o grupo C. Oco 1h, e 

esse maior que o grupo controle. Os dados estão representados na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Atividade de ALP (expressa como µmol de timolftaleina/h/mg de proteína total) das células 
osteoblásticas derivadas de osso alveolar humano, cultivadas sobre as diferentes superfícies de Ti, 
aos 10 e 14 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=5). 
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4.2.6 Detecção e quantificação da formação de nódulos de matriz extracelular 

mineralizada 

Ao final de 14 dias, nódulos de matriz mineralizada foram evidenciados pelo 

corante vermelho de Alizarina (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Nódulos de matriz mineralizada produzidos por células osteoblásticas derivadas de 
calvária de ratos recém-nascidos, cultivadas sobre as diferentes superfícies de Ti, aos 14 dias. 

 

Após a obtenção das imagens foi realizada a extração do vermelho de 

Alizarina e sua quantificação. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (ANOVA, p=0,259). Os dados estão representados na Figura 13. 

 
Figura 13. Matriz mineralizada produzida por células osteoblásticas derivadas de calvária de ratos 
recém-nascidos e cultivadas sobre as diferentes superfícies de Ti, aos 14 dias. Os dados são 
apresentados como média ± desvio padrão (n=5). 
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4.2.7 Análise da expressão dos genes marcadores do fenótipo oteoblástico 

A expressão relativa do gene RUNX2 foi maior nos grupos C. Oco 3h e Planar, 

seguido dos grupos Controle e C. Oco 1h (Kruskal-Wallis, p=0,001) dentre os quais 

não foi encontrado diferença estatisticamente significante. A expressão relativa do 

gene ALP foi maior nas células cultivadas sobre as superfícies dos grupos tratados 

em relação ao grupo Controle, da seguinte forma: Planar maior que o C. Oco 1h, que 

por sua vez foi maior que o C. Oco 3h e este maior que o Controle (Kruskal-Wallis, 

p=0,001). Os tratamentos também afetaram a expressão do gene OC (Kruskal-Wallis, 

p=0,001); os grupos tratados apresentaram expressão menor que o Controle. Dentre 

os tratamentos, o grupo C. Oco 3h teve maior expressão que o C. Oco 1h, e este igual 

ao grupo Planar. Os dados estão representados na Figura 14. 

 

 

Figura 14. Expressão dos genes marcadores do fenótipo osteoblástico (RUNX2, ALP e OC) das 
células osteoblásticas derivadas de osso alveolar humano cultivadas sobre as diferentes superfícies 
de Ti, aos 10 dias. Os valores foram normalizados pelo gene constitutivo, ACTB, e calibrados em 
relação ao controle. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 
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5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foi avaliado como o tratamento com diferentes técnicas 

de deposição iônica por plasma modificam a topografia de superfícies de Ti e, por 

consequência, afetam o fenótipo e a expressão gênica de células osteoblásticas 

cultivadas sobre as mesmas. Os tratamentos avaliados foram a nitretação por 

cátodo oco por 3 e 1 h e a nitretação planar; como controle foram utilizadas 

superfícies de Ti lixadas. Independentemente do tratamento, todas as superfícies de 

Ti permitiram adesão, espraiamento e proliferação celular, bem como as expressões 

fenotípica e genotípica características da diferenciação osteoblástica. A adesão foi 

maior no grupo C. Oco 3h e não foram observadas diferenças marcantes na 

morfologia e proliferação entre as superfícies de Ti tratadas e controle. No entanto, 

para as superfícies de Ti tratadas alguns parâmetros indicativos da diferenciação 

osteoblástica estavam aumentados, embora diferenças estatisticamente 

significantes não tenham sido detectadas para alguns deles. 

Estudos in vitro e in vivo demonstram que diferentes tratamentos de 

superfícies do Ti podem gerar modificações na camada superficial destes, 

caracterizado por alterações físicas e químicas, responsáveis pelas diferenças dos 

resultados encontrados em estudos de osseointegração (Albrektsson, Wennerberg, 

2004).  

As análises das superfícies por MEV e MFA mostraram que os tratamentos 

resultaram em superfícies com topografias diferentes. A superfície do grupo C. Oco 

3h apresentou topografia extremamente heterogênea, assemelhando-se a um 

mosaico composto por áreas distintas, sendo uma com rugosidade acentuada, 

apresentando picos e vales arredondados, contígua a uma outra área plana. Esse 
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aspecto seria causado pela alta ionização produzida pela nitretação em cátodo oco, 

uma vez que as partículas livres no plasma são obrigadas a refletirem 

sucessivamente entre duas superfícies catódicas (Alves Jr. et al., 2005). Por outro 

lado, as superfícies dos grupos C. Oco 1h e Planar apresentaram-se mais 

uniformes, mas compostas de picos pontiagudos de diferentes amplitudes, 

distribuídos de maneira aleatória no grupo C. Oco 1h e mais uniforme no grupo 

Planar. Tais características são ligeiramente diferentes daquelas descritas por Sá 

(2009), o que pode ser devido à pequenas diferenças nos protocolos de nitretação 

das superfícies. As superfícies do grupo Controle apresentaram ranhuras típicas de 

superfícies lixadas, distribuídas aleatoriamente e indicando não terem passado por 

um processo de polimento. Essas ranhuras desapareceram após a nitretação, 

independente da técnica e tempo empregados. 

A análise por MFA permitiu avaliar dois parâmetros de rugosidade das 

superfícies de Ti, Ra e Rq. De maneira geral, as superfícies tratadas apresentaram 

valores de Ra e Rq maiores que o grupo controle, indicando que essas superfícies 

eram mais rugosas. Esses achados corroboram com resultados de estudos 

anteriores que relataram aumento na rugosidade, expresso em valores de Ra, das 

superfícies de Ti tratadas por nitretação utilizando protocolos semelhantes aos 

descritos nesse estudo (Sá, 2009; Da Silva et al., 2011). É necessário cautela ao 

interpretar esses resultados porque foi observado que a topografia de alguns grupos 

é irregular; ainda, foi avaliada somente uma área de 10 µm2 de uma amostra de 

cada grupo, o que faz com que nossas observações sejam qualitativas e não 

permitem a realização de análise estatística. Além disso, os parâmetros avaliados, 

Ra e Rq, são bidimensionais e a avaliação da topografia das superfícies deveria 

idealmente ser realizada a partir de análises tridimensionais (Wennerberg, 
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Albrektsson, 2010). No entanto, é interessante observar que todas as modificações 

observadas na rugosidade provocadas pelo tratamento com plasma foram na escala 

nanométrica, assim como observado por Pareta et al. (2009). sugerindo que esses 

tratamentos promovem modificações na nanotextura da superfície, o que estimularia 

vários processos biológicos e moleculares, representando uma nova tendência para 

o desenvolvimento de materiais implantáveis (Variola et al., 2011). 

A análise dos elementos químicos presentes na superfície de Ti dos 

diferentes grupos evidenciou que os tratamentos por plasma alteraram a 

composição química, representada principalmente pela redução nas porcentagens 

de C e O e pelo aumento nas porcentagens de Ti e N, sendo esse último elemento 

detectado somente nos grupos C. Oco 1h e Planar. Apesar de todos os grupos 

terem sido submetidos aos diferentes tratamentos nas mesmas condições de 

composição atmosférica, a não detecção do N na superfície do grupo C. Oco 3h não 

deve ser interpretado como ausência do elemento, uma vez que a caracterização 

topográfica desse grupo mostrou que a superfície foi modificada pela nitretação de 

maneira heterogênea, e o mesmo pode ter ocorrido com a composição química. 

Outros tratamentos de Ti por plasma resultam, de maneira similar, em aumento na 

porcentagem de Ti e redução na de C (Coelho et al., 2012). Átomos de C são 

considerados contaminantes da superfície de Ti (Le Guehennec et al., 2008), e os 

nossos resultados confirmam que tratamentos por plasma, além de modificações 

físico-químicas, contribuem para a limpeza dessas superfícies (Alves Jr. et al., 2005; 

Pareta et al., 2009; Sá, 2009; Da Silva et al., 2011; Koban et al., 2012). A literatura 

mostra que a presença de hidrocarbonetos na superfície do Ti torna-o mais 

hidrofóbico; assim, a limpeza tornaria a superfície mais hidrofílica e essa 

característica seria mantida nas condições ambientes (Rupp et al., 2004). A 
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presença de Si é devido ao preparo das amostras, realizado com lixas de carbeto de 

Si e polimento com sílica. 

Uma série de estudos investiga a relação entre a rugosidade e química de 

superfície do Ti com os eventos iniciais da osseointegração, como adesão e 

espraiamento celular, que podem influenciar a morfologia, a capacidade de 

proliferação e de diferenciação celular (Schwartz, Boyan, 1994; Martin et al., 1995; 

Anselme, 2000; Anselme et al., 2000; Bachle, Kohal, 2004; Le Guehennec et al., 

2008; Koban et al., 2012). Todas as superfícies de Ti avaliadas permitiram a adesão 

e espraiamento celular. Os grupos com os maiores valores de Ra e com distribuição 

irregular de picos e vales permitiram uma maior adesão celular e apresentaram 

células menos espraiadas. Assim, é possível sugerir que o perfil heterogêneo das 

superfícies dos grupos Controle e C. Oco 3h, pode ter predisposto o aumento da 

adesão das células osteoblásticas nas áreas uniformes, enquanto as regiões 

irregulares dificultaram seu espraiamento. Corroborando nossos achados, a 

avaliação da adesão de células osteoblásticas em cinco superfícies de Ti com 

diferentes valores de Ra mostrou uma relação direta entre a adesão e o padrão de 

irregularidade das superfícies (Anselme et al., 2000). Quanto menos rugosa ou mais 

regularmente dispostas as ranhuras na superfície de Ti, maior a adsorção de 

proteínas com consequente aumento da adesão e espraiamento das células 

(Anselme et al., 2000). 

As alterações topográficas das superfícies avaliadas que resultaram em 

diferenças na adesão celular, não alteraram de forma significante a morfologia 

celular, de acordo com estudos envolvendo superfícies de Ti e ligas tratadas com 

plasma pelas mais variadas técnicas e condições (Clem et al., 2006), sugerindo que 
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a morfologia das células osteoblásticas independe de características químicas e 

topográficas das superfícies sobre as quais essas são cultivadas (Wirth et al., 2008). 

A proliferação celular também não foi afetada pelo tratamento com plasma, 

concordando com dados da literatura em que as mesmas superfícies de Ti foram 

avaliadas utilizando células da linhagem MC3T3-E1 (Da Silva et al. 2011) e células 

mesenquimais indiferenciadas derivadas de sangue de cordão umbilical, quando 

comparadas à superfície lisa (Sá, 2009). No entanto, modificações na composição 

da atmosfera gasosa que compõe o plasma, da temperatura, da pressão e do tempo 

de tratamento parecem promover um aumento da proliferação de células cultivadas 

sobre as superfícies de Ti tratadas (Czarnowska et al., 2000; Chang et al., 2008), 

provavelmente por produzirem superfícies com características físico-químicas 

diferentes e que possam influenciar o comportamento biológico. 

A atividade da ALP foi maior no grupo Controle em períodos iniciais e se 

manteve estável, enquanto os grupos tratados apresentaram um aumento da 

atividade da ALP ao longo do tempo, sendo que aos 14 dias foi maior em relação ao 

grupo Controle. Considerando a atividade da ALP como um marcador do processo 

de diferenciação celular e o padrão de atividade de ALP de células osteoblásticas 

derivadas de osso alveolar humano (Beloti et al., 2006), é possível sugerir que as 

células cultivadas sobre as superfícies de Ti tratadas apresentaram atraso no 

processo de diferenciação. No entanto, com a progressão das culturas, houve um 

aumento da diferenciação das células cultivadas nessas superfícies. Esse resultado 

pode ser, em parte, relacionado com as características topográficas das superfícies 

tratadas, de acordo com a literatura que demonstra que superfícies mais rugosas 

tendem a aumentar esse fenômeno (Lincks et al., 1998; Bachle, Kohal, 2004; Huang 

et al., 2004; Kim, 2006; Olivares-Navarrete et al., 2011). Entretanto, resultados 
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obtidos para a expressão do gene da ALP e imunolocalização da ALP são 

contraditórios e não apresentam correlação com a atividade de ALP obtida. Tal 

discrepância pode ser devida aos diferentes mecanismos de regulação pós-

transcricional encontrados nas células eucariotas (Klein et al., 2011; Lian et al., 

2012) e que não puderam ser detectados nesse estudo.  

Por outro lado, a expressão dos outros genes marcadores do fenótipo 

osteoblástico estão de acordo com os resultados obtidos para a atividade da ALP. O 

aumento na capacidade de diferenciação osteoblástica fica evidente na expressão 

do gene RUNX2, essencial para essa diferenciação pela capacidade em regular 

vários outros genes envolvidos nesse processo (Komori et al., 1997; Karsenty, 2008; 

Lian et al., 2012), aumentado nos grupos C.Oco 3h e Planar. O atraso na 

diferenciação celular, observado nas superfícies tratadas, pode ser caracterizado 

pela expressão do gene OC, marcador final da osteogênese e expresso por 

osteoblastos maduros como regulador negativo da mineralização (Karsenty, 2008; 

Ducy et al., 1996). Sua expressão está aumentada no grupo controle aos 10 dias, 

indicando que a cultura encontra-se mais adiantada nessa superfície em relação aos 

grupos tratados.  

Nesse estudo não foi possível detectar diferenças estatisticamente 

significantes na formação de matriz extracelular mineralizada, embora tenha sido 

observado um aumento da mineralização nos grupos C.Oco 3h e Planar. Esse 

evento final da diferenciação osteoblástica é resultado de todas as interações célula-

biomaterial que irão ativar uma série de mecanismos resultando em estímulo das 

funções celulares (Nebe et al., 2004; Elias, Meirelles, 2010). No entanto, o 

estabelecimento de uma relação direta entre os outros resultados obtidos nesse 

estudo e a mineralização deve ser cuidadosa, uma vez que os ensaios de 
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mineralização foram realizados com células de origem distinta daquelas utilizadas 

para todos os outros experimentos.  

Na literatura pesquisada não foram encontrados trabalhos que avaliem a 

relação entre as modificações da superfície do Ti provocadas pelo tratamento por 

nitretação e as respostas celulares tardias de células cultivadas sobre essas 

superfícies. Os resultados do presente estudo mostraram que as modificações de 

superfícies de Ti por deposição iônica por plasma realizada por diferentes técnicas 

de nitretação afetam muitos dos eventos envolvidos na interação entre células e as 

superfícies. Embora não tenham sido verificadas diferenças acentuadas, todos os 

parâmetros biológicos avaliados tenderam a ser maiores nas células cultivadas 

sobre as superfícies dos grupos C. Oco 3h e Planar. Considerando que os dados 

obtidos in vitro não necessariamente refletem o aumento da quantidade de tecido 

ósseo formado ou a aceleração do processo de osseointegração, estudos in vivo 

utilizando essas superfícies de Ti tratadas por deposição iônica por plasma, 

representam o próximo passo das pesquisas sobre essas superfícies. 
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6. CONCLUSÕES 

 

1. A deposição iônica por plasma, nas condições de atmosfera, pressão e 

temperatura selecionadas modifica a topografia, aumenta a rugosidade e altera a 

composição química das superfícies dos discos de Ti. 

2. Essas alterações das superfícies dos discos afetam a manifestação do 

fenótipo osteoblástico dependendo da técnica de nitretação utilizada, caracterizada 

por um atraso no processo de diferenciação e aumento da capacidade de 

diferenciação celular notadamente para o Cátodo Oco 3h e Planar. 
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