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Introdução 

No ramo da engenharia tecidual polímeros 
biocompatíveis e biodegradáveis, como os 
poliésteres alifáticos, têm sido amplamente 
aplicados devido as suas propriedades mecânicas e 
biológicas. A fim de elevar sua aplicabilidade nesta 
finalidade e adequar suas propriedades de 
biodegradação à taxa de deposição óssea uma 
perspectiva de baixo custo e fácil manejo é a 
formulação de blendas poliméricas [1]. Além disso o 
uso de partículas bioativas pode contribuir a fim de 
gerar ou elevar a atividade de biodegradação 
nesses materiais. Dentre estas partículas destacam-
se as partículas de hidroxiapatita que chamam 
atenção por mimetizar o tecido ósseo natural [2]. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi obter 
misturas de PLA (NatureWorks LLC), PCL (Sigma 
Aldrich) e micropartículas hidroxiapatita. Essas 
misturas foram obtidas via solução na proporção 
70/30 m/m PLA/PCL utilizando o diclorometano 
como solvente. As partículas foram avaliadas em 
concentrações de 0,5% a 3% de hidroxiapatita (HA). 

A análise de bioatividade deu-se por meio de 
imersão dos sistemas em fluido biológico simulado 
(SBF) por 42 dias e avaliados por meio 
espectrometria de fluorescência de raios X por 
energia dispersiva (EDXRF) a nanodureza foi 
avaliada em nanoindentador (DUH-W211S, 
Shimadzu Co., Tokyo, Japan) utilizando uma força 
de 0,01 mgf/msec. 

Resultados e Discussão 

Os resultados de nanodureza exibidos na figura 

1 indicam que a adição da PCL de baixa massa ao 

PLA leva a uma redução de sua dureza o que pode 

refletir um efeito plastificante da PCL. A adição das 

partículas de HA, em contrapartida, leva a um 

aumento da dureza à medida que se adiciona mais 

partículas nestes sistemas. Esse comportamento 

reflete a maior rigidez das partículas de HA em 

relação às matrizes poliméricas contribuindo para 

materiais com maior dureza que os polímeros puros. 

O aumento da dureza é um requisito muito 
importantes para que o material de reposição 
tecidual possa suportar as solicitações mecânicas 
evitando desgastes precoces dos materiais do 

arcabouço diante do atrito do tecido ósseo aplicado 
sobre os mesmos [3]. 
Figura 1. Nanodureza dos sistemas obtidos 

 
A deposição de cálcio e fósforo foi calculada 

após 42 dias subtraindo-se as concentrações 

iniciais de HA em cada sistema (Figura 2). 
Figura 2. Deposição de sais após imersão em SBF 

 
A análise da deposição demonstrou que o 

acréscimo de HA elevou a capacidade de deposição 

dos sistemas nas concentrações a partir de 1%. O 

sistema contendo 3% exibiu uma deposição similar 

ao sistema contendo 2% o que indica uma possível 

perda de dispersão das partículas neste sistema. 

Conclusões 

   Os resultados obtidos indicam que as partículas 

de HA são capazes de elevar a dureza e a 

deposição de sais nas concentrações a partir de 1% 
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