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Resumo:  
A utilização de biomateriais para substituir, reparar tecidos e órgãos lesados dos seres humanos tem aumentado devido 
ao crescimento da população e a sua maior expectativa de vida. A engenharia tecidual é um campo interdisciplinar que 
integra princípios da biologia, química, genética, ciências dos materiais e engenharia biomédica, para produzir 
compósitos tridimensionais, capazes de substituir tecidos biológicos.  O desenvolvimento de um novo biomaterial 
utilizando o método de evaporação de solvente pode ajudar a solucionar esse problema.  Este trabalho teve como 
objetivo caracterizar as membranas de poli (ε-caprolactona) densas e porosas (scaffolds) de PCL/-TCP; e fazer uma 
avaliação in vitro. Foram utilizadas as técnicas de: MEV, EDS, DRX, TGA, DSC, ensaios mecânicos de tração, teste de 
viabilidade celular, atividade de fosfatase alcalina (ALP). A degradação hidrolitica foi analisada em solução tampão 
fosfato (PBS) e a biocompatibilidade através das normas (ASTM e ABNT) concluindo que os materiais são 
biocompativeis, e podem ser usados com grande  potencial para substituto do tecido ósseo. 
Palavras-chave: Poli(ε-caprolactona), biomaterial, compósitos, β-TCP, scaffolds. 

 
EVALUATION OF THE BIOTISSUE OF PCL AND β-TCP  

Abstract:  
The use of biomaterials to replace, repair injured tissues and organs of human beings has increased due to population 
growth and its higher life expectancy. The tissue engineering is an interdisciplinary field that integrates principles of 
biology, chemistry, genetics, materials science and biomedical engineering, to produce composite three-dimensional, 
capable of replacing biological tissues. The development of new biomaterials using the method of evaporation of the 
solvent can help to solvent this problem. This work aimed to characterized the membranes of poly (ε-caprolactone) 
dense and porous (scaffolds) of PCL/B-TCP; and make an in vitro evaluation. Techniques were used to: SEM, EDS, 
XRD, TGA, DSC, mechanical traction tests, test cell viability and activity of alkaline phosphatase (ALP). The 
hydrolytic degradation was analyzed in phosphate buffer (PBS) and the biocompatibility through standards (ASTM and 
ABNT) concluding that the materials are biocompatible and are used with great potential for replacement of the bone 
tissue. 
Keywords: Poly (ε-caprolactone) biomaterial, composite, β-TCP 

  
 
 

Introdução  

 Materiais aplicáveis em componentes implantados no corpo humano para substituição de partes 

danificadas ou doentes são denominados biomateriais. Características de não toxicidade e 

compatibilidade com os tecidos do corpo, bem como capacidade de não promover reações biológicas 

adversas, despertaram os interesses da comunidade científica nos últimos anos, intensificando assim 

os estudos nessa área [1]. Os biomateriais usados em dispositivos médicos, sobretudo naqueles que 

são temporária ou permanentemente implantados, são manufaturados ou processados para se 

adequarem ao contato com proteínas, células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. As complicações 
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oriundas desses dispositivos variam de acordo com sua aplicação. Infecções e biodegradação podem 

afetar dispositivos que têm aplicações de longa duração como, por exemplo, próteses permanentes e 

válvulas cardíacas [2-3].  

A engenharia tecidual é um campo interdisciplinar que integra princípios da biologia celular e 

molecular, química, genética, ciências dos materiais e engenharia biomédica, para produzir 

compósitos tridimensionais inovativos, capazer de substituir tecidos biológicos [4]. Os diversos 

materiais utilizados na confecção dos scaffolds (arcabouços porosos e tridimensionais) para a 

engenharia tecidual são principalmente polímeros biorreabsorvíveis e algumas cerâmicas de fosfato 

de cálcio. 

A adição de polímero biorreabsorvivel pode melhorar a degradabilidade de biomateriais 

cerâmicos e alterar suas propriedades mecânicas e físicas.  Também os perfis da liberação de drogas 

podem se alterar.  Existe uma larga escala de diferentes polímeros que podem ser selecionados.  

Alguns exemplos de polímeros biorreabsorviveis com o grupo polimérico éster (PLA,PLLA), ácido 

poliglicolico (PGA), ácido poli –D,L lático-co-glicolico (PLGA) e poli(ε-caprolactona) (PCL), os 

quais mostram diferentes mecanismos e razões de degradação. A taxa total da degradação está na 

seguinte ordem: PGA>PLGA>PLA>PCL [5]. Partículas cerâmicas são adicionadas ao polímero para 

torná-lo (mais) osteocondutivo aumentando suas propriedades mecânicas.  Esses scaffolds híbridos 

podem ter além de um polímero biorreabsorvivel, um cerâmico HA, ACP.  Compósitos porosos de 

PCL, foi investigado por Mondrinos [6] com 10-20% de partículas de fosfato de cálcio. 

As principais características dos scaffolds como interconectividade, tamanho dos poros,  rugosidade 

da superfície, em muito influenciam a resposta celular, mas também controlam a taxa de entrega de 

nutriente e a remoção de produtos metabólicos, garantindo um meio rico em nutrientes para que seja 

possível o estudo de como as células e os scaffolds reagem a estímulos mecânicos.  

As diversas técnicas empregadas para a fabricação desses suportes resultam em poros distribuídos de 

forma não homogênea, o que prejudica o crescimento do novo tecido ósseo, pois estruturas com 

micro poros não uniformes formam regiões com concentrações de nutrientes insuficientes inibindo, 

assim, a atividade celular e resultando em um tecido ósseo de má qualidade. O desenvolvimento de 

técnicas mais avançadas de fabricação de scaffolds, como técnicas de prototipagem rápida estão 

garantindo uma distribuição geométrica e  homogênea dos poros no scaffold.  As pesquisas são de 

grande interesse nessa área.  

Os materiais utilizados na área biomédica devem possuir características biomecânicas, elétricas e 

biológicas compatíveis com o tecido ou órgão lesado. Para escolha de um material para implantação 

no tecido vivo deve-se levar em conta vários fatores, tais como, resistência à fadiga do material, 

bioatividade, adesão celular, degradação do material e biocompatibilidade [6]. 

3222



Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

Neste trabalho foi desenvolvido um biomaterial utilizando um polímero com alto peso molecular 

poli(ε-caprolactona) (PCL) e um β-fosfato tricalcico (β-TCP), sintetizado em  laboratório para o 

desenvolvimento de um  compósito.  Baseados em pesquisas atuais estão diretamente ligadas no 

interesse e na necessidade do desenvolvimento de estruturas que favorecem o crescimento e a 

expectativa de vida, para restaurar e substituir partes danificadas do tecido ósseo. 

Experimental   

Para a obtenção das membranas foi utilizado o polímero poli(ε-caprolatona), de massa molecular 

média (Mn) 80.000 g/mol, fornecido pela Sigma-Aldrich (EUA). O fosfato de cálcio dibásico anidro 

(Mn) 136,06 g/mol e o carbonato de cálcio (Mn) 100,09 g/mol foram fornecidos pela Labsynth 

(Diadema,SP) e utilizados na preparação do β-fosfato tricalcico. Foi utilizado como solvente 

clorofórmio P.A de concentração 99,99% (J.T.Baker, EUA) (CHCl3). E para a criação dos poros das 

membranas foi utilizado cloreto de sódio (NaCl) Labsynth (Diadema S.P) 

O β-fosfato tricalcico (β-TCP) foi sintetizado utilizando mistura dos dois sólidos (Yang & Wang; 

1998), CaCO3 e CaHPO4, homogeneizados e calcinados a 1050 ºC por 6 horas, moído, peneirado e 

separado em granulometria de 44 m. Membranas de PCL e de PCL/β-TCP (5%) densas foram 

obtidas por evaporação de solvente, nas porosas foi adicionado a solução 50% em peso de NaCl, e 

após a evaporação do solvente, foram lixiviados para criação de  porosidades.  

Todas as membranas foram caracterizadas por microscopia ótica (MO) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV),  analises termogravimétrica (TGA), calorimétrica diferencial de varredura (DSC) e 

ensaios de resistência mecânica a tração, citoxicidade, atividade de fosfatase alcalina (ALP) e 

degradação in vitro. 

Resultados e Discussão  

O gráfico apresentado na fig.1 mostra picos característicos de β-TCP com alto grau de pureza. A 

fig.2A apresenta a micrografia (MEV) do β-TCP com grãos interligados e a cristalinidade de forma 

esferoidal com estrutura de poros interconectados, demonstrando que o material sofreu o processo de 

sinterização, pelo empescoçamento e a união das partículas. A espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS) do β-TCP, fig.2B, confirma a presença de P e Ca. 
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Figura 1 - Difratograma de raios X  do β-TCP .  

 
Figura 2 - Micrografia eletrônica de varredura do pó β-TCP (A). (B) Espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS). 

Membranas densas e porosas de PCL estão representadas por micrografias na fig.3 (A,B).   

O tamanho dos poros e a irregularidade da superfície esta relacionada ao processo de lixiviação para 

a retirada do sal. O tamanho e a distribuição do agente porogenico variaram (210-500µm). Para a 

engenharia tecidual é importante que os poros estejam interligados favorecendo o crescimento celular 

e a dissolução dos fatores de crescimento no interior dos poros.    

 
Figura 3 - Micrografia da superfície de membranas densa e porosa PCL (A,B). 
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A figura 4 (A, B) mostra a superfície dos compósitos densos e porosos de PCL/β-TCP. Superfície 

 irregular e rugosa se deve a  presença das partículas do β-TCP e do agente porogênico.   

 
Figura 4 - Micrografia da superfície dos compósitos denso e poroso PCL/β-TCP  (A,B) 

As  analises termogravimétrica estão apresentadas na fig. 5 (A,B) das membranas densa e porosa  e 

dos compósitos denso e poroso PCL/β-TCP na  fig. 6 (A,B). 

As membranas densa (A) e porosa de PCL (B), como mostra a fig.5 apresentaram perda total da 

massa com um único estágio da curva acima de 350ºC.  As amostras com adição das partículas do 

fosfato de cálcio, são apresentadas na fig.6 (A,B), onde apresentaram uma perda de massa de 

aproximadamente 7% (A) e 50% (B), em relação a membrana de  PCL puro que teve uma perda de 

massa total. 

  
Figura 5 - Análise termogravimétrica das membranas densa e porosa  (A,B) 

 

  
Figura 6 - Análise termogravimétrica dos compósitos denso e poroso PCL/β-TCP (A,B)  

Por DSC foi possível observar a Tg e Tf das amostras analisadas, com variação em função da 

densidade, membranas densas necessitaram de menos energia para atingir transições térmicas. Os 

ensaios mecânicos realizados nas membranas densas e porosas de  PCL apresentaram elevada tensão 

na ruptura das amostras. Os testes de viabilidade celular com osteoblastos mostraram que o material é 

PCL/β-TCP (B) 

 
PCL/β-TCP (A) 
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não apresenta citotoxicidade. A atividade de fosfatasse alcalina (ALP) é um marcador bioquímico, 

que mostrou melhor resultado nas membranas porosas em relação a membrana densa. O estudo com 

a degradação hidrolitica após 17 meses não apresentaram mudanças significativas, devido a massa 

molecular do PCL, que dificulta a degradação do material. 

 

Conclusões  

Os resultados analisados com as membranas densas de PCL e porosas, assim como os compósitos 

densos PCL e porosos, sugerem uma aplicação para a engenharia tecidual.  Neste estudo os 

resultados obtidos com esses biomateriais sugerem sua aplicação na área médica podendo ser 

utilizado como enxerto ósseo. 
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