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A engenharia de superfícies tem diversos desafios

atualmente. Uma área com muitas oportunidades de

aplicações é a área biomédica. Aliada a esta área, a

implantação de íons surge como uma técnica inovadora e

com aplicações pouco exploradas. As fontes de íons

comerciais, por serem simples e compactas oferecem

boas condições de trabalho.

O objetivo deste trabalho é investigar a modificação

química superficial causada pela implantação de íons

de nitrogênio em um material comumente utilizado em

aplicações biomédicas, o poli metil metacrilato (PMMA).

O grupo funcional de aminas e possíveis contaminações

foram investigados.

As amostras foram colocadas em uma câmara de vácuo,

com pressão de base na ordem de 1x10-5 mbar com uma

distância de aproximadamente 30 cm da fonte de íons. O

sistema é mostrado na Figura 1. A Tabela 1 traz as

condições utilizadas para os tratamentos.
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Para confirmar a permeação de nitrogênio na superfície

das amostras, espectroscopia de infravermelho e

espectrometria de emissão óptica foram conduzidos. A

Figura 2 mostra o perfil de nitrogênio (GD-OES) nas

amostras de PMMA. As Figuras 3(a) e 3(b) mostra duas

regiões de amina obtidas por espectroscopia de

infravermelho (FTIR).
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Fig. 2: comparação do perfil de nitrogênio, através de espectrometria de emissão óptica. 
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Amostra
Tempo 

[min.]
Potência [W]

Fluxo de 

N2 [sccm]

I 60 100 2,6

II 120 100 2,5

III 180 100 2,3

IV 60 150 2,4

V 120 150 2,4

VI 180 150 2,5

Fig. 1: foto do equipamento e componentes do sistema.

Com esses resultados, foi possível notar que a quantidade

de nitrogênio aumenta gradativamente com o tempo e a

potência de tratamento. Por análise de EDS, porém, foi

detectada a presença de cromo e ferro, agente citotóxicos.

Tabela 1: parâmetros dos tratamentos.

Fig. 3: Região do FTIR ampliado de 3300 e 3700 cm-1 (a) e de 690 a 620 cm-1 (b).

A técnica utilizada para modificação de superfície no PMMA

mostrou-se eficiente para a difusão de nitrogênio na

superfície, conforme a análise de GD-OES. A presença de

grupos aminas na superfície do PMMA aumenta a

quantidade de sítios reativos para que monômeros ou

outras cadeias poliméricas possam ser enxertados e,

assim, permitir a adesão de células ou evitar a adesão de

bactérias. Elementos metálicos, porém, precisam ser

eliminados em futuros estudos.


