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RESUMO 

  

O poli (ácido lático) (PLA) tem propriedades atrativas para o uso na área 

biomédica devido à sua biocompatibilidade. O PLA é biodegradável, já que é capaz 

de ser desintegrado por agentes biológicos, sendo também bioreabsorvível, já que o 

produto da sua degradação participa do processo metabólico do organismo humano. 

Dentre as técnicas de fabricação de peças de PLA para aplicações biomédicas, a 

impressão 3D destaca-se como promissora, principalmente devido à possibilidade de 

produção de peças personalizadas e individualizadas, além de produção por 

prototipagem com alto nível de detalhamento. Entretanto, mais estudos envolvendo a 

alteração de propriedades do material quando em contato com meio biológico ainda 

são necessários para avaliar a aplicação de peças em dispositivos implantáveis. Este 

trabalho teve por objetivo avaliar alterações de propriedades de peças de PLA 

fabricadas através de impressão 3D quando imersas em solução fosfato salina pelos 

períodos de 7, 14 e 30 dias. As amostras foram avaliadas com relação à alteração de 

massa, alterações químicas (espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier – FTIR), alterações em propriedades dinâmico-mecânicas (análise dinâmico 

mecânica – DMA), ensaios mecânicos em flexão em 3 pontos e de fadiga. Os 

resultados mostraram alteração de massa para valores superiores após imersas por 

7 dias e inferiores para as amostras imersas por 14 e 30 dias. Os resultados sugerem 

algumas alterações químicas e alterações de temperatura de transição vítrea. Além 

disto, dentre as caracterizações realizadas, a de maior relevância foi o ensaio de 

fadiga, o qual o material apresentou redução média a vida em fadiga de 56,5% e 77% 

das amostras em submersas em solução fosfato salina quando comparado ao material 

não submerso. 

 

 
Palavras-chave: Biomateriais, PLA, Impressão 3D, Biodegradação 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Poly (lactic acid) (PLA) has attractive properties for use in the biomedical area 

because of its biocompatibility. PLA is biodegradable, since it is capable of being 

disintegrated by biological agents, being also bioreabsorbable, since the product of its 

degradation participates in the metabolic process of the human organism. Among the 

manufacturing techniques of PLA parts for biomedical applications, 3D printing stands 

out as promising, mainly due to the possibility of production of customized and 

individualized pieces, as well as production by prototyping with high level of detail. 

However, more studies involving the alteration of the properties of the material when 

in contact with biological medium are still necessary to evaluate the application of parts 

in implantable devices. The objective of this work was to evaluate changes in the 

properties of PLA parts made by 3D printing when immersed in phosphate saline 

solutions for periods of 7, 14 and 30 days. The samples were evaluated for mass 

change, chemical changes (Fourier Transform Infrared Spectroscopy - FTIR), changes 

in dynamic-mechanical properties (DMA), mechanical tests in 3-point bending and 

fatigue. The results showed a change in mass to higher values after immersion for 7 

days and lower for samples immersed for 14 and 30 days. The results suggest some 

chemical changes and changes in glass transition temperature. In addition, among the 

characterizations performed, the most relevant was the fatigue test, where the material 

presented a mean fatigue life reduction of 56.5% and 77% of the samples submerged 

in phosphate saline solution when compared to the non - submerged. 

 

Keywords: Biomaterials, PLA, 3D Printing, Biodegradation 
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INTRODUÇÃO 
 

O mercado mundial associado aos biomateriais e dispositivos implantáveis 

apresentou uma taxa de crescimento positiva na última década, envolvendo valores 

estimados superiores a 25 bilhões de dólares ao ano (Jahno, 2005), e estima-se que 

em 2021 este mercado cresça 22,1% ao ano e atinja uma marca de 149,7 bilhões de 

dólares (Pires et al., 2015). No Brasil, o mercado de biomateriais foi de 690 milhões 

de dólares em 2010 e, em 2011, as cirurgias ortopédicas realizadas alcançaram uma 

marca de 300 mil ao ano de acordo com os dados do Sistema Único de Saúde (Pires 

et al., 2015). No ano de 2017, segundo dados do Ministério da Saúde, o quantitativo 

de cirurgias do sistema osteomuscular atingiu a marca de 753.607 (Ministério Da 

Saúde, 2018). Essa ascensão intensa observada no mercado de biomateriais pode 

ser atribuída a três motivos principais: o aumento da expectativa de vida associado ao 

envelhecimento da população mundial; o aumento do poder aquisitivo e do padrão de 

vida nos países em desenvolvimento, que possibilitam o tratamento de diferentes tipos 

de enfermidades; e o desenvolvimento tecnológico frente a patologias anteriormente 

vistas como não tratáveis (Jahno, 2005; Campoccia et al., 2013; Pires et al., 2015). 

Devido a isto, existe um grande interesse e necessidade por pesquisa e 

desenvolvimento de novos biomateriais e produtos na área de saúde.  

A engenharia tecidual envolve o desenvolvimento de biomateriais e dispositivos 

médicos capazes de interagir com o meio biológico, buscando novos materiais 

biocompatíveis para aplicações de regeneração e funcionalização tecidual 

(Nascimento e Lombello, 2016). Este é um campo científico-tecnológico 

interdisciplinar que aplica os conhecimentos de engenharia, ciências e medicina a fim 

de desenvolver dispositivos capazes de preservar, restaurar e restabelecer as funções 

de um órgão ou tecido lesado (Nascimento e Lombello, 2016). Quando a estrutura 

biológica de um órgão ou tecido não é regenerada, uma opção viável para o 

restabelecimento das funções normais do paciente é a realização de um implante 

composto por biomateriais (Barbanti et al., 2005). Estes implantes podem ser 

classificados em permanentes ou temporários de acordo com sua permanência no 

corpo humano (Barbanti et al., 2005).  

Os biopolímeros bioreabsorvíveis são materiais interessantes para utilização 

como implantes temporários (Pan, 2015). Estes apresentam vantagens em relação 



13 
 

aos materiais não degradáveis, pois são produzidos a partir de fontes renováveis, 

apresentam alta biocompatibilidade e pelo fato de serem bioreabsorvíveis não 

necessitam de procedimentos cirúrgicos para sua retirada, sendo degradado pelo 

próprio organismo (Carvalho, 2013; Pan, 2015). Por outro lado, o ajuste da taxa de 

degradação do material para a cicatrização do tecido circundante é um dos maiores 

desafios na concepção de implantes biodegradáveis pelo fato que, se a degradação 

do material for mais rápida do que a regeneração do tecido, defeitos irão ocorrer no 

dispositivo implantado e se a degradação for muito lenta, a base do material posterior 

pode interferir com a fisiologia do tecido. Além disto, deve-se levar em consideração 

que o processo de cicatrização depende da fisiologia do paciente e das condições de 

danos nos tecidos. 

O poli (ácido lático) é um biopolímero biocompatível constituído por moléculas 

de ácido lático com característica bioativa e bioreabsorvível (Suzuki e Ikada, 2010). 

Este polímero sofre degradação por hidrólise simples das suas ligações éster, 

produzindo ácido lático, que é um produto natural associado à construção muscular 

em animais e seres humanos, e que pode ser decomposto pelas vias metabólicas 

normais do corpo, resultando em água e dióxido de carbono (Suzuki e Ikada, 2010). 

O poli(ácido lático) e outros poli(α-hidroxiácidos), bem como seus copolímeros, foram 

aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil e por outras agências 

reguladoras em muitos países para implantação no corpo humano, bem como já 

constituem uma série de produtos médicos disponíveis comercialmente (Suzuki e 

Ikada, 2010).  

A prototipagem rápida ou impressão 3D contempla um conjunto de tecnologias 

que tem por objetivo a construção de protótipos físicos a partir de seus análogos 

virtuais. Este conjunto de tecnologias possibilita a fabricação de protótipos com formas 

de alta complexidade, não possíveis de serem obtidas por técnicas convencionais de 

usinagem (Oliveira et al., 2007). O interesse na utilização da impressão 3D na área 

da saúde tem aumentado ao longo dos anos, tendo em vista suas vantagens e 

potencialidade na produção de dispositivos, implantes, próteses personalizadas com 

geometrias complexas de forma rápida, auxílio de procedimentos cirúrgicos 

complexos, moldes para guias cirúrgicos, planejamento de tratamentos, visualização 

de alguma estrutura anatômica específica, tratamento de tumores, planejamento de 
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radioterapia, diagnósticos e outras aplicações (Souza et al., 2003; Antas, 2007; 

Oliveira et al., 2007; Rehmani e Bhora, 2016; Souza e Malagon, 2016). 

A habilidade em integrar imagens médicas com impressão 3D permite a 

produção personalizada e anatomicamente correta de arcabouços, tecidos ou 

dispositivos (Rehmani e Bhora, 2016). A tecnologia existente nas imagens médicas 

obtidas a partir de equipamentos médico-hospitalares de diagnóstico por imagens 

como por exemplo ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom 

permitem exportar a imagem em formato CAD para modelagem assistida por 

computador (Souza et al., 2003; Souza e Malagon, 2016), o que permite que essas 

imagens sejam utilizadas como máscaras ou modelos para o desenvolvimento de 

próteses personalizadas, implantes e protótipos cirúrgicos (Rehmani e Bhora, 2016; 

Tappa e Jammalamadaka, 2018).  

Algumas pesquisas recentes têm utilizado essa tecnologia para fabricação de 

implantes de PLA em animais e ensaios in vitro, de modo que o PLA injetado já vem 

sendo utilizado em implantes temporários e em dispositivos médicos como fios de 

sutura e implantes ortopédicos (Goes Filho, 2016). Porém, ainda existem alguns 

fatores que precisam ser investigados para o PLA impresso para o uso em aplicações 

implantáveis.  As propriedades mecânicas do PLA após ser impresso e ao ser inserido 

em meio biológico precisam de investigação, de tal forma que sejam compatíveis com 

a aplicação desejada. A taxa de biodegradação é importante para definir qual o tempo 

de vida útil do implante antes deste se biodegradar por completo.     
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

BIOMATERIAIS 
 

Registros da utilização de materiais no organismo humano existem há 9000 

anos e se referem a materiais tolerados pelo organismo (Ratner et al., 2013). Olhos, 

orelhas, dentes, e nariz artificiais já foram encontrados em múmias egípcias. Chineses 

e indianos faziam a utilização de ceras, colas e reconstrução de tecidos danificados 

há mais de 2000 anos (Borelli, 2011; Patel e Gohil, 2012; Pires et al., 2015). Porém, o 

conceito de biomateriais só foi introduzido no século XX, apesar de existirem registros 

anteriores da utilização de biomateriais, em sua grande maioria por tentativa e erro 

(Pires et al., 2015), não existiam estudos sobre biomateriais, interação material com o 

corpo humano, e conhecimentos sobre toxicologia (Ratner et al., 2013). O conceito de 

biomaterial foi definido em 1991 de acordo com Ferreira (2016) como “todo o material 

destinado a contatar com sistemas biológicos para avaliar, tratar, reforçar ou substituir 

qualquer tecido, órgão ou função do organismo”.   

Os biomateriais são materiais que ao interagir com o meio biológico não 

apresentam toxicidade ao organismo (Ratner et al., 2013). Os biomateriais são 

utilizados para substituir parcialmente ou totalmente sistemas biológicos com o 

objetivo de acrescentar, substituir ou executar uma função natural. Além disso, são 

utilizados para fabricação de dispositivos médicos e em aplicações diagnósticas, 

vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas (Pires et al., 2015; Ferreira, 2016).  

O desenvolvimento de biomateriais a partir do século XX desponta de uma 

forma mais sistematizada. De acordo com a interação com o organismo foi possível 

desenvolver dispositivos mais adequados ao tipo aplicação (Pires et al., 2015). Pires 

(2015) descreveu em seu trabalho o ciclo de vida de um biomaterial desde a sua 

concepção baseada em uma necessidade específica até seu uso clínico e avaliação 

posterior como ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1: Etapas de ciclo de vida de um biomaterial. Fonte: (Pires et al., 2015) 

 

É provável que os biomateriais da era moderna, projetados para controlar 

reações biológicas específicas tenham sido oriundos de algumas fundamentações 

importantes na literatura dos biomateriais, tais como: Adsorção de proteínas, 

biomateriais bioespecíficos, materiais não tóxicos/contaminantes, regeneração e 

reações aos corpos estranhos, controle da liberação de fármacos, engenharia de 

tecidos, medicina regenerativa e nanotecnologia.  

A biocompatibilidade de um biomaterial desempenha uma característica 

fundamental para seu sucesso e assegura sua utilização em fluidos endógenos e no 

corpo humano sem induzir respostas inflamatórias, adversas, tóxicas ou 

carcinogênicas para células nativas, órgãos e tecidos (Maia et al., 2010; Borelli, 2011). 

Os biomateriais devem apresentar propriedades físicas, químicas e biológicas 

compatíveis com o meio biológico, lixiviação, forma e design de modo que estimule 

uma resposta adequada do mesmo (Ratner et al., 2013). 

Um biomaterial de acordo com a sua biocompatibilidade e interação ao ser 

inseridos num meio biológico pode ser classificado como: bioabsorvível, bioativo, 

bioinerte e biotolerante (Guastaldi e Aparecida, 2010). 

Os materiais bioabsorvíveis são aqueles que após um período em contato com 

os tecidos são degradados, solubilizados e os produtos resultantes são atóxicos 

podendo serem eliminados por fagocitose, lixiviação ou metabolismo pelo organismos 

(Maia et al., 2010). Essa degradação pode ocorrer de duas formas: degradação 

hidrolítica ou hidrólise, que ocorre pela cisão das ligações pela água, ou por 
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degradação enzimática, que é desencadeada pela ação de agentes biológicos como, 

por exemplo, enzimas (Maia et al., 2010). O fosfato tricálcico (TCP) e o PLA são 

exemplos de materiais bioabsorvíveis (Carvalho, 2012).  

Os materiais bioativos são aqueles nos quais ocorre uma interação entre o 

material e os tecidos adjacentes que interfere diretamente nos processos celulares 

(adesão, diferenciação, proliferação), e provoca reações que favorecem a fixação de 

implantes, regeneração e cicatrização dos tecidos e rápida recuperação do paciente 

(Patel e Gohil, 2012; Pires et al., 2015). Esses materiais são compostos em sua 

grande maioria por cerâmicas como por exemplo as vitrocerâmicas e hidroxiapatita 

(Carvalho, 2012).  

Os materiais bioinertes são aqueles nos quais não ocorrem reações químicas 

entre o material e os tecidos ao serem implantados; as respostas fisiológicas chegam 

a um estado de equilíbrio (Santos, 2015). Alumina, zircônia, tântalo, nióbio e o carbono 

são exemplos de materiais bioinertes (Carvalho, 2012; Ratner et al., 2013; Pires et al., 

2015). 

Os materiais biotolerantes não são necessariamente rejeitados quando 

implantados em um sistema biológico, porém são circundados por uma camada 

fibrosa em forma de encapsulamento, de modo que ficam isolados dos tecidos e 

fluidos no local de sua implantação sem perder sua funcionalidade (Santos, 2015). 

São exemplos de biomateriais tolerados os polímeros sintéticos e grande parte dos 

metais (Carvalho, 2012). 

A demanda por estudos de novos biomateriais que tivessem interação com o 

meio biológico aumentaram desde a década de 50 (Pires et al., 2015). Inicialmente, 

havia grande uso de materiais bioinertes com enfoque no próprio material, que 

promoveria substituição do tecido danificado e sustentação mecânica (Pires et al., 

2015). No decorrer do tempo, os biomateriais bioativos foram alvo de estudos com 

foco no aspecto biológico, onde  através de superfícies ativas, poderiam acelerar os 

processos de regeneração e cicatrização (Guastaldi e Aparecida, 2010). Em seguida, 

os biomateriais bioabsorvíveis ganharam visibilidade pela sua capacidade de serem 

implantados sem a necessidade de processos cirúrgicos de remoção, pois os mesmos 

seriam dissolvidos e absorvidos pelo próprio organismo (Pires et al., 2015). 

Recentemente, os materiais biomiméticos têm sido estudados e desenvolvidos a fim 

de que esses participem de forma ativa dos processos de cicatrização, regeneração 
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e recuperação atuando no meio biológico de forma específica com estimulação a nível 

celular (Pires et al., 2015). 

Os biomateriais também podem ser classificados em função da sua origem ou 

de sua natureza química (Pires, 2010). Relacionado à sua origem, os biomateriais 

podem ser: autógenos, que são provenientes do próprio organismo; alógenos, que 

são originados de outros indivíduos da mesma espécie; xenógenos, que são oriundos 

de indivíduos de outras espécies e aloplásticos, que correspondem aos biomateriais 

sintéticos (Pires, 2010). Quanto à sua natureza química, estes biomateriais podem ser 

classificados em naturais ou sintéticos (Pires, 2010).  

Os biomateriais naturais são aqueles derivados da natureza podendo ser de 

origem animal ou vegetal. A principal vantagem na utilização destes materiais é que 

eles possuem características semelhantes às do corpo humano, não apresentando 

toxicidade (Landuci, 2016). Além disso, esses materiais podem carregar proteínas 

específicas e outros agentes bioquímicos que auxiliam na regeneração tecidual 

(Landuci, 2016). Dentre os biomateriais naturais destacam-se o colágeno, fragmentos 

ósseos e células (Pires, 2010).  

Os biomateriais sintéticos podem ser da classe metálica, cerâmica, polimérica 

ou compósitos. Na Tabela 1 estão descritas as vantagens e desvantagens dos 

biomateriais sintéticos devido à sua natureza e suas devidas aplicações na área 

médica.   
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Tabela 1: Descrição das vantagens e desvantagens dos biomaterias de acordo com sua natureza química. Fonte:(Dee et al., 2002; Pires, 2010; Parida et al., 
2012; Patel e Gohil, 2012; Ratner et al., 2013; Tevlin et al., 2014; Pires et al., 2015; Landuci, 2016) 

Biomaterial Exemplos Vantagens Desvantagens Aplicações 

Polímeros 

Polietileno, PTFE, PLA, 

Poliéster, Poliuretano, 

PMMA, Silicona. 

Elasticidade, fácil fabricação, 

baixa densidade. 

Baixa resistência mecânica, 

degradação dependente do 

tempo. 

Suturas, artérias, veias, 

maxilofacial (nariz, orelha, 

maxilar, mandíbula), cimento, 

tendão artificial, oftalmologia. 

Metais e suas ligas 

Aço inoxidável, Liga de 

titânio, Liga de cromo-

cobalto. 

Alta força de tensão, alta 

resistência ao desgaste, 

energia de deformação alta. 

Baixa biocompatibilidade, 

corrosão em meio fisiológico, 

perda das propriedades 

mecânicas em tecidos conectivos 

moles, alta densidade. 

Fixação ortopédica (parafusos, 

pinos, placas, fios, hastes), 

implantes dentais. 

Cerâmicas e vidros 

Alumina, Zircônia, Carbono, 

Fosfatos de cálcio, 

Porcelana, Vidros bioativos 

Boa biocompatibilidade, 

inércia, resistência à corrosão, 

inércia, alta resistência à 

compressão. 

Baixa força de tensão, baixa 

resistência mecânica, baixa 

elasticidade, alta densidade. 

Osso, juntas, dentes, válvulas, 

tendões, vasos sanguíneos, 

traquéias artificiais. 

Compósitos 

Fibra de carbono-resina 

termofixa, Fibra de carbono 

termoplástico, Carbono-

carbono, Fosfato de cálcio, 

Colágeno. 

Boa biocompatibilidade, 

inércia, resistência a corrosão, 

alta força de tensão. 

Material de fabricação 

incompatível. 

Válvula cardíaca artificial 

(carbono ou grafite pitolítico), 

implantes de juntas de joelho 

(fibra de carbono reforçada 

com polietileno de alta 

densidade). 
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POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS E BIOREABSORVÍVEIS 

 
Os conceitos de polímeros biodegradáveis, bioabsorvíveis e biorreabsorvíveis 

são distintos, porém amplamente utilizados na engenharia de tecidos (Barbanti et al., 

2005). O primeiro (biodegradáveis) de acordo com Barbanti et al. (2005), refere-se a 

polímeros e dispositivos sólidos que ao sofrerem o processo de degradação 

macromolecular dispersam-se in vivo, mas sem a eliminação dos produtos e 

subprodutos pelo organismo. O segundo (bioabsorvíveis) são biomateriais que ao 

entrarem em contato com o meio biológico podem ser dissolvidos sem qualquer 

clivagem da cadeia ou diminuição da massa molar. O terceiro (biorreabsorvíveis), trata  

de materiais que, ao serem degradados, sofrem diminuição de tamanho e são 

reabsorvidos pelo organismo sendo eliminados por rotas metabólicas do organismo 

(Barbanti et al., 2005).   

Os polímeros biodegradáveis atraíram muita atenção na aplicação em 

dispositivos médicos, pois esses materiais não requerem biocompatibilidade a longo 

prazo (Dee et al., 2002). Estes materiais permanecem temporariamente no corpo e 

desaparecem após a biodegradação (Pires et al., 2015). Apesar desta vantagem, os 

polímeros biodegradáveis não possuem uso clínico extensivo na prática médica atual, 

principalmente por dois motivos. Primeiro, a taxa de degradação deve corresponder à 

taxa de regeneração tecidual. Se a degradação do material for mais rápida do que a 

regeneração do tecido, defeitos irão ocorrer; por outro lado, se a degradação for muito 

lenta, a base do material posterior pode interferir com a fisiologia do tecido. O ajuste 

da taxa de degradação para a cicatrização do tecido circundante é um dos maiores 

desafios na concepção de implantes biodegradáveis. Isto é ainda mais complicado 

pelo fato de que a taxa do processo de cicatrização depende do paciente e das 

condições de danos nos tecidos (Pan, 2015). 

O segundo motivo é que estes materiais liberam substâncias degradadas que 

podem ocasionar reações adversas em relação ao corpo (Pan, 2015). A toxicidade 

causada por biomateriais deve-se principalmente aos compostos de baixo peso 

molecular que lixiviam dos biomateriais no corpo do paciente, que incluem 

monômeros, aditivos e fragmentos não polimerizados de iniciadores de polimerização 

e catalisadores (Dee et al., 2002). Atualmente, esses compostos são controlados sob 

limites de regulação pois, materiais biodegradáveis, as substâncias degradadas são 

constantemente liberadas no corpo. Portanto, a segurança dos seus metabólitos 
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subsequentes deve ser cuidadosamente considerada. Para polímeros hidrolisáveis, é 

preciso ter grande cuidado durante a fabricação e armazenamento para evitar sua 

degradação prévia devido à exposição à água. 

A biodegradação de um polímero requer a ruptura da sua estrutura 

macromolecular e pode ocorrer por alterações das ligações interatômicas covalentes 

nas cadeias ou pela alteração das interações intermoleculares (Dee et al., 2002; Pan, 

2015). O primeiro pode ocorrer por cisão da cadeia (clivagem da cadeia) ou cross-

linking (junção de cadeias adjacentes), e o segundo pode ocorrer por incorporação 

(absorção) ou perda (lixiviação) de compostos de baixo peso molecular (Dee et al., 

2002). 

Os polímeros biodegradáveis e biorreabsorvíveis ao mesmo tempo, consistem 

em materiais que, ao serem degradados, conseguem ser reabsorvidos pelo organismo 

sem apresentar índices de toxicidade. Dentre esse polímeros encontram-se os poli(α-

hidro ácidos), representantes de uma classe de poliésteres alifáticos sintéticos, dos 

quais fazem parte o poli(ácio glicólico) (PGA), poli(ácido lático) (PLA), poli (ácido 

lático-co-ácido glicólico) (PLGA), poli(ε-caprolactona) (PCL), seus copolímeros e 

outros (Barbanti et al., 2005). Estes polímeros apresentam biocompatibilidade em 

ambas etapas pré e pós degradação (Barbanti et al., 2000). Dentre esses biomateriais 

poliméricos, os que, possuem maior aplicação no setor médico são aqueles que ao 

degradar, geram monômeros com características dos ácidos pertencentes ao Ciclo de 

Krebs (Barbanti et al., 2000). A Tabela 2 fornece algumas das propriedades dos 

polímeros biorreabsorvíveis citados.  
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Tabela 2: Poli(α -hidróxi ácidos), polímeros sintéticos bioabsorvíveis. Fonte: (Barbanti et al., 2005) 

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE BIOMATERIAIS 
 

O meio biológico do corpo humano possui características físico-químicas 

diferente das condições ambientais (Landuci, 2016). Devido a isto, a avaliação na 

seleção de biomateriais deve levar em consideração o comportamento do material em 

relação às condições a que este deverá ser submetido (Patel e Gohil, 2012). Um 

biomaterial que, em condições ambientais, tem um desempenho ótimo, ao ser inserido 

num meio biológico pode apresentar comportamento distinto.   

Em condições normais, os fluidos corporais contém, em média, soluções 

salinas formadas por íons, tais como o cloreto de sódio a 0,9%, como apresentado em 

aminoácidos, e uma variedade de proteínas solúveis (Landuci, 2016). Além disso, 

existe uma variação do pH do organismo dependendo da região a ser analisada e 

condição fisiológica, tratando-se de meios intracelulares e extracelular o pH mantém-

se neutro variando entre 6,5 a 8 e, em casos de   lesões ou procedimentos cirúrgicos, 

o valor do pH do fluido corporal pode reduzir para 3-4 devido a secreções celulares 

inflamatórias; além do que, a pressão interna do oxigênio no organismo é em média 

75% menor que na pressão atmosférica (Landuci, 2016). Unindo todos esses fatos  ao 

depósito de íons e as flutuações na força iônica devido à alta pressão sanguínea, o 
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corpo humano apresenta um meio agressivo a qualquer dispositivo implantável 

(Landuci, 2016).   

Os critérios de seleção de biomateriais devem se basear em qual aplicação 

este material será utilizado (Jahno, 2005) e a análise das propriedades físicas, 

químicas e mecânicas do material (Patel e Gohil, 2012). Caso esses critérios não 

forem analisados adequadamente, o biomaterial poderá ser rejeitado pelo organismo 

e a rejeição pode ocorrer de forma local, circundado ao biomaterial, desenvolvendo 

uma inflamação dos tecidos adjacentes, ou de forma remota, como no caso de 

infecções em outras partes do corpo (Rodrigues, 2013). 

As aplicações a serem analisadas podem ser classificadas de acordo com o 

meio a ser inserido em: dispositivos que interagem com o sangue, com tecidos moles, 

para aplicações ortopédicas e para aplicações específicas. Dispositivos que interagem 

com o sangue incluem stents, válvulas cardíacas, dispositivos extracorpóreos que 

removem e retornam sangue do corpo (filtros de hemodiálise e filtros de máquinas de 

circulação extracorpórea); Dispositivos que interagem com tecidos moles visam 

enxertar, redefinir ou reparar o tecido, como por exemplo os implantes faciais e de 

seios; Dispositivos para aplicações ortopédicas, componentes estruturais de 

implantes ou reparos ósseos, como por exemplo pinos, parafusos, implante dentário, 

implante femoral. Dispositivos para aplicações específicas incluem marcapasso, 

órgãos artificiais (Ratner et al., 2013). 

As propriedades dos biomateriais podem definir seu comportamento, sua vida 

útil, e características quando sujeitos à implantação (Rodrigues, 2013). Muitas dessas 

propriedades são importantes para o critério de seleção como propriedades 

mecânicas, físicas, biológicas e químicas, além do tipo de processamento ao qual o 

biomaterial foi submetido para sua fabricação (Landuci, 2016).    

Dentre as propriedades a serem avaliadas destacam-se resistência mecânica, 

módulo de elasticidade, módulo de torção, módulo de flexão, resistência à fadiga, 

rugosidade, taxa de permeação, taxa de absorção de água (Patel e Gohil, 2012). Um 

material de implante deve ter alta resistência mecânica (tração/compressão/flexão) 

para evitar fraturas e melhorar a estabilidade funcional, e resistência à fadiga para 

evitar quebras frágeis sob carga cíclica (Arola et al., 2010; Gregor et al., 2017). 

As propriedades superficiais também são avaliadas quanto à interação 

desejada entre implante e o meio biológico; a tensão/energia superficial determina a 
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molhabilidade do implante por fluido molhante (sangue) e a limpeza da superfície do 

implante e a rugosidade podem influenciar a resposta de células e tecidos ao implante, 

aumentando a área de superfície do implante adjacente ao osso e, assim, melhorando 

a ligação das células ao osso (Patel e Gohil, 2012). 

Alguns materiais sofrem mudanças em sua resistência a tração, fadiga, 

fluência, módulo de elasticidade/torção/flexão quando umedecidos (Dee et al., 2002). 

A degradação também é afetada pela absorção de água: materiais hidrofílicos tendem 

a se degradar mais rápido no interior do que na superfície enquanto materiais 

hidrofóbicos tendem a ter primeiramente suas superfícies degradadas (Santos, 2015; 

Goes Filho, 2016). A Tabela 3 demonstra a relevância das propriedades dos 

biomateriais (Landuci, 2016). 

 

Tabela 3: Relevância das propriedades para os biomateriais. Fonte:(Landuci, 2016) 
Propriedades Relevância para Biomateriais 

Mecânicas De acordo com o carregamento 

Limite de escoamento Importante 

Limite de resistência à tração Importante 

Ductilidade Importante 

Tenacidade à fratura Importante 

Limite de fadiga Muito importante 

Módulo de elasticidade Muito importante 

Resistência a fluência Importante para polímeros 

Resistência ao desgaste Muito importante 

Físicas  

Densidade Importante para aplicações específicas  

Acústica Importante para aplicações específicas  

Resistividade elétrica Importante para aplicações específicas  

Magnetismo Importante para aplicações específicas  

Propriedades ópticas Importante para aplicações específicas  

Expansão térmica Importante para aplicações específicas  

Químicas  

Oxidação Muito importante 

Resistência à corrosão Muito importante 

Biológicas  

Bioadesão (osseointegração) Muito importante 

Resposta imune (alérgica, tóxica, cancerígena) Muito importante 
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Outro ponto importante, é avaliar as propriedades mecânicas dos tecidos 

adjacentes ao implante para poder avaliar se o biomaterial possui propriedades 

compatíveis com a aplicação desejada (Sabir et al., 2009). A Tabela 4 relata algumas 

das propriedades mecânicas dos tecidos para aplicações ortopédicas.    

 

Tabela 4: Propriedades mecânicas dos tecidos humanos. Fonte: (Sabir et al., 2009) 

 
Resistência a 

tração (MPa) 

Resistência a 

compressão (MPa) 

Módulo de 

Young (GPa) 

Tenacidade a 

fratura (MPa ml/2) 

Osso 

trabecular 
7,4 4 – 12 0,02 – 0,5 N/A 

Osso cortical 60 – 160 130 – 180 3 – 30 2 – 12 

Cartilagem 3,7 – 10,5  
0,7 – 15,3 

(MPa) 
N/A 

Ligamentos 13 – 46 N/A 0,065 – 0,541 N/A 

Tendões 24 - 112 N/A 0,143 – 2,31 N/A 

 

Além disso, deve-se levar em consideração uma série de regulamentações, 

normas e padrões de exigências para fabricação e utilização de biomateriais, como 

por exemplo a norma ISO (International Standards Organization) 10993 que fala sobre 

“Avaliação Biológica de Dispositivos Médicos”  (Borelli, 2011) e normas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Todos os processos envolvidos desde a 

fabricação até a implantação de um biomaterial no organismo são regulados pela 

ANVISA no Brasil, que é o órgão responsável em fiscalizar produtos para saúde, 

órteses, próteses e materiais especiais (Borelli, 2011). E todos os produtos devem ser 

submetidos ao órgão regulamentador para análise, testes especificações e registros 

para poder serem aprovados, regulamentados e posteriormente autorização para 

comercialização.  
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POLI LACTICO ÁCIDO (PLA) 
 

O PLA é um polímero composto por moléculas de ácido lático que é um 

composto orgânico de função mista, ácido carboxílico e álcool que apresenta fórmula 

molecular C3H6O3 (Auras, 2002). Os termos polilático e poli(L-lático) são outros termos 

utilizados ao invés do PLA em muitas referências (Jamshidian et al., 2010). O ácido 

lático é conhecido como ácido 2-hidroxipropanóico ou ácido α-hidroxipropanóico, que 

pode ser sintetizado por via de fermentação (síntese de ácido oticamente ativo) ou por 

reação química (mistura racêmica) (Jamshidian et al., 2010). A produção de ácido 

lático industrial utiliza o processo de fermentação ao invés do processo de síntese 

(reação química) porque as rotas de síntese têm muitas limitações, incluindo a 

dependência dos processos da matéria-prima, incapacidade de produzir o 

esteroisomero de ácido l-lático  e altos custos de fabricação (Jamshidian et al., 2010). 

O método de fermentação é mais utilizado porque suas vias conduzem a maiores 

rendimentos de ácido lático e menores teores de subprodutos (Jamshidian et al., 

2010).  

Na fermentação, o ácido lático pode ser sintetizado através do açúcar do leite 

(lactose) com a bactéria Bacillus lactis ácidi; ou a partir do amido, do açúcar da uva 

(glicose) ou da cana de açúcar (sacarose) utilizando Bacillus delbrücki (Carvalho, 

2013) a um pH entre 5,4 a 6,4, uma temperatura entre 38 a 42 °C e baixa concentração 

de oxigênio (Jamshidian et al., 2010). A obtenção de ácido lático por fermentação 

pode produzir os isômeros destrógiro ou levogiro, como demonstrado na Figura 2, 

dependendo da enzima envolvida no processo. A forma L (levógiro) difere da forma D 

(dextrógiro) pelo seu efeito em luz polarizada (Simões, 2007). 
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Figura 2: Estéreoisomeros do ácido lático. Fonte: (Jahno, 2005) 

 

Os materias poliméricos são macromoléculas formadas pela união de unidades 

fundamentais repetidas, que dão origem a longas cadeias. A polimerização pode ser 

de três tipos: por adição (utilização apenas de moléculas de um só monômero); por 

condensação (utilização de um único tipo de monômero com eliminação de uma 

molécula pequena, geralmente a água) e por fim por copolimerização (reação na qual 

os monômeros utilizados são diferentes, podendo assim ter ou não eliminação de uma 

molécula pequena) (Jahno, 2005).  

Na polimerização por condensação com esterificação, um álcool reage com um 

ácido orgânico, formando assim um éster e consequente eliminação de água. Nesse 

tipo de reação, os grupos químicos responsáveis pela reação são aos grupos hidroxila 

(OH) no álcool e o grupo carboxila (COOH) no ácido (Carvalho, 2013). 

Existem três maneiras para a polimerização do ácido lático: a) polimerização 

com condesação direta; b) policondensação em uma solução azeotrópica; c) 

polimerização por abertura de anel com lactida. O primeiro método baseia-se na 

esterificação de monômeros com a ajuda de alguns solventes e a água exudada é 

removida utilizando vácuo progressivo e altas temperaturas (Jamshidian et al., 2010). 

A técnica de policondensação direta é a mais simples, porém resulta em um polímero 

de baixa massa molar, enquanto que o método de abertura do anel resulta em um 

polímero de alta massa molar tendo como inconveniente o alto custo de produção 

uma vez que a lactida é um produto caro (Carvalho, 2013). A produção de polímeros 

de PLA por policondensação direta em solução azeotrópica e por alguns catalisadores 

é mais prática, pois a solução azeotrópica ajuda a diminuir as pressões de destilação 

e facilita a separação do PLA do solvente através de peneiras moleculares 

ÁCIDO L -LÁCTÍCO ÁCIDO D -LÁCTÍCO 
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(Jamshidian et al., 2010). A polimerização através da formação de lactida está sendo 

desenvolvida industrialmente para a produção de PLA de alto peso molecular. A 

Lactida é um dímero cíclico formado pela remoção de água sob condições amenas e 

sem solvente. L-lactida, meso (L,D) lactida e D-lactida são produtos da dimerização 

dos ácidos L-lático e D-lático.  A purificação do acetato é realizada por destilação sob 

vácuo a altas temperaturas. Após a destilação a vácuo de L-lactida, o PLA de massa 

molecular elevada e com pureza cristalina e óptica controladas é formado por 

polimerização de abertura de anel. A polimerização por abertura de anel lactida pode 

ocorrer no estado fundido ou em solução, sendo necessário um iniciador para o 

processo. Os mecanismos de polimerização são definidos pela escolha do iniciante 

utilizado e podem ser catiônicos, aniônicos ou de complexação. Os catalizadores mais 

utilizados são os de complexação (Jahno, 2005). A Figura 3 demonstra as etapas da 

produção do PLA  por abertura do anel lactída utilizando octoato de estanho como 

inicializador (Jamshidian et al., 2010). 

 

Figura 3: Etapas do processo de produção do PLA. Fonte:(Jamshidian et al., 2010) 

 

A polimerização por condensação do ácido lático resulta em um polímero 

biodegradável, reabsorvível e renovável derivado de um poliéster termoplástico 

(Garlotta, 2001; Jahno, 2005; Carvalho, 2013; Pan, 2015). No estado sólido o PLA 
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pode ser um polímero semicristalino ou amorfo com uma temperatura de transição 

vítrea (Tg) e temperatura de fusão (Tm) aproximadamente entre 55-70 °C e 180 °C 

respectivamente (Hamad et al., 2015). Quando semicristalinos, possuem unidades de 

repetição regulares que permitem que as cadeias se dobrem em regiões densas 

chamadas cristalitos, que atuam como reticulações permitindo uma maior resistência 

à tração e maior rigidez em relação aos amorfos (Farah et al., 2016). A cristalização 

do PLA pode ser afetada por parâmetros de processamento (Hamad et al., 2015). De 

acordo com Hamad et al. (2015), em 80 °C o PLA possui uma combinação de rápida 

cristalização e relaxamento lento. Tanto a Tg quanto a Tm são importantes para 

determinar as temperaturas de utilização de polímeros semicristalinos (PLA é um 

deles) em aplicações, estas podem ser afetadas pela estrutura primária, histórico 

térmico e massa molar (Farah et al., 2016). Acima da Tg , o PLA possui um 

comportamento borrachoso de um fluido viscoso e abaixo da Tg possui um 

comportamento vítreo com a habilidade de fluência até ser resfriado à sua temperatura 

de transição β de aproximadamente -45 ° C, abaixo da qual se comportará como um 

polímero quebradiço (Farah et al., 2016).  

O PLA possui propriedades mecânicas relevantes geralmente, com módulo de 

elasticidade entre 3-4 GPa e resistência a tração de 50-70 MPa (Farah et al., 2016). 

Deste modo, pode ser utilizado na substituição de outros polímeros convencionais em 

aplicações como embalagens, recipientes, biomateriais, entre outros (Barbanti et al., 

2005; Jamshidian et al., 2010; Hamad et al., 2015). Por outro lado possui alongamento 

na ruptura de 2-10%, o que pode limitá-lo para algumas outras aplicações, 

caracterizando-o como frágil e fraturando através do mecanismo de fissura (Farah et 

al., 2016). O PLA possui resistência à flexão média de 106 MPa e módulo de 

cisalhamento de 1287 MPa (Farah et al., 2016). A dureza Rockwell da PLA geralmente 

varia entre 70 e 90 de acordo com a escala H (Farah et al., 2016).  

A biodegradação é o processo em que o polímero é decomposto em água e 

dióxido de carbono através da ação de microorganismos existentes no ambiente 

(Hamad et al., 2015). O PLA sofre degradação principalmente por hidrólise, atráves 

da cisão das ligações éster, formando grupos terminais carboxila e hidroxila (Suzuki e 

Ikada, 2010; Carvalho, 2013; Pan, 2015). O comportamento, a taxa e o mecanismo 

de degradação hidrolítica do PLA dependem de fatores estruturais moleculares, 

temperatura, umidade, pH e espécies catalíticas (alcalinas, enzima, etc.) (Hamad et 
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al., 2015). Deste modo, a degradação hidrolítica do PLA pode ser controlada a partir 

da variação desses fatores. A taxa de degradação hidrolítica do PLA deve ser 

controlada quando os materiais à base de PLA são utilizados para aplicações médicas 

e farmacêuticas (Pan, 2015). Os materiais biomédicos baseados em PLA devem ser 

selecionados e fabricados para ter uma taxa de degradação hidrolítica apropriada de 

acordo com a taxa de cicatrização dos órgãos a que se destinam. Por exemplo, 

matrizes farmacêuticas fabricadas em PLA devem ser selecionadas e preparadas 

para ter uma taxa de degradação controlada para manter a concentração medicinal 

(de fármacos) no paciente pelo tempo desejado. No corpo humano, quando 

implantado, o PLA após a hidrólise transforma-se em ácido α-hidroxi lático e, deste 

modo, é incorporado ao ciclo do ácido tricarboxílico produzindo dióxido de carbono e 

água, e posteriormente excretado através da respiração ou urina (Hamad et al., 2015; 

Farah et al., 2016). Além do que, os produtos de degradação de PLA não são tóxicos 

(em baixas quantidades) tornando-se uma escolha natural como biomaterial (Farah et 

al., 2016).  

O PLA tem sido utilizado com sucesso em implantes médicos além de ser 

aprovado por agências reguladoras em muitos países. Por se tratar de um material 

biodegradável, biocompatível, processável termoplasticamente e ecológico/renovável, 

este possui vantagens sobre os biomateriais não degradáveis, tais como a 

degradação metabólica, excluindo a necessidade de remover os implantes, e 

proporcionar biocompatibilidade a longo prazo (Farah et al., 2016).  Dentre os 

polímeros bioabsorvíveis, o PLA demonstra ser o mais promissor devido às suas 

propriedades mecânicas relativamente elevadas. O ácido lático é um produto natural 

associado à construção muscular em animais e humanos e que pode ser decomposto 

pelas vias metabólicas normais do organismo.  

O PLA é usado em uma ampla gama de aplicações biomédicas, tais como 

stents, suturas, parafusos, unhas, pinos, âncoras, gaiolas espinhais, implantes de 

tecidos moles, arcabouços em engenharia de tecidos, dispositivos de administração 

de fármacos, e aumentos craniofaciais em cirurgias plásticas (Auras et al., 2010; 

Bergström e Hayman, 2016), alguns desses exemplos podem ser vistos na Figura 4. 

Para cada aplicação específica, o PLA é exposto a diferentes ambientes biológicos e 

cargas (Bergström e Hayman, 2016).  
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Figura 4: Parafusos, placas, pinos e implantes de PLA. Fonte:(Auras et al., 2010) 

 

DEGRADAÇÃO HIDROLÍTICA DO PLA 
 

O mecanismo inicial pelo qual o PLA é degradado hidroliticamente é através da 

hidrólise das suas ligações éster (Da Silva et al., 2018). Os produtos de degradação 

podem ser ácido lático monomérico ou oligômeros de ácido lático. A reação de 

clivagem da cadeia durante a degradação hidrolítica do PLA ocorre preferencialmente 

em regiões amorfas, o que leva a um aumento na cristalinidade do polímero (Elsawy 

et al., 2017). Após a cisão da cadeia, os grupos terminais carboxílicos atuam 

cataliticamente para afetar a degradação hidrolítica do PLA em um processo auto-

catalisado e de auto-manutenção (Elsawy et al., 2017). A degradação hidrolítica do 

PLA ocorre de forma heterogênea (Elsawy et al., 2017).  

A clivagem aleatória da ligação éster que acontece durante a degradação 

hidrolítica do PLA é controlada por quatro parâmetros básicos: a taxa de hidrólise, a 

quantidade de água absorvida, o coeficiente de difusão dos fragmentos da cadeia 

dentro do polímero, e a solubilidade de produtos de degradação (Schliecker et al., 

2003). Em geral, a degradação hidrolítica de matrizes de polímeros sólidos à base de 

PLA pode prosseguir através de três mecanismos diferentes: reações superficiais ou 

heterogêneas, erosão granular ou homogênea e erosão acelerada pelo núcleo (Auras 

et al., 2010; Elsawy et al., 2017). As diferenças associadas aos princípios desses 

mecanismos contrastantes são ilustradas na Figura 5. O mecanismo de reações 
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superficiais ocorre quando a taxa de degradação hidrolítica da superfície do material 

em contato com a água (contendo substâncias catalíticas, como álcalis e enzimas) é 

muito maior do que a taxa de difusão de moléculas de água ou substâncias catalíticas 

dentro do material. Nesse caso, a degradação hidrolítica aparentemente ocorre 

apenas na superfície do material porque a taxa de degradação hidrolítica é muito 

maior na superfície do que no núcleo (Auras et al., 2010). Por outro lado, um 

mecanismo de erosão granular ocorre quando a taxa de degradação hidrolítica da 

superfície do material não é tão alta comparada à taxa de difusão da água e, portanto, 

a degradação hidrolítica ocorre de forma homogênea, independentemente da 

profundidade da superfície do material (Auras et al., 2010). A espessura do material é 

um fator importante para determinar o mecanismo de degradação hidrolítica. De tal 

forma que, o mecanismo de degradação hidrolítica muda do mecanismo de erosão 

granular para o mecanismo de erosão superficial quando a espessura do material se 

torna maior do que uma espessura crítica. 

 

 

Figura 5: Esquema dos mecanismos de degradação hidrolítica de materiais de PLA volumosos. Fonte: 
(Auras et al., 2010) 
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A degradação hidrolítica de dispositivos poli (D, L-lático) amorfos volumosos 

deve proceder de forma heterogênea uma vez que ocorre mais rapidamente nas 

partes internas do que na superfície (Elsawy et al., 2017). As duas observações 

seguintes foram reconhecidas com o progresso da degradação. Em primeiro lugar, a 

degradação tende a aumentar o número de extremidades da cadeia de ácido 

carboxílico conhecidas por autocatalisar a hidrólise do éster; em segundo lugar, 

verifica-se que apenas oligômeros solúveis no meio aquoso circundante escapam da 

matriz. Antes do término da degradação, os oligômeros solúveis mais próximos da 

superfície podem ser lixiviados, enquanto aqueles no núcleo da matriz permanecem 

aprisionados. À medida em que a última fração começa a se degradar em ácido lático, 

ocorre uma redução do pH no núcleo (Elsawy et al., 2017). 

Em se tratando de nível molecular, as cadeias nas regiões cristalinas são 

resistentes à hidrólise em comparação com aquelas nas regiões amorfas porque o 

acesso de moléculas de água às cadeias dentro das regiões cristalinas rígidas é 

proibido (Auras et al., 2010). Isto provoca clivagem seletiva ou predominantemente 

hidrolítica de cadeias nas regiões amorfas e remoção de oligômeros e monômeros 

solúveis em água formados pela hidrólise. Como resultado da degradação hidrolítica 

seletiva e remoção das cadeias nas regiões amorfas, as regiões cristalinas 

permanecem como demonstrado na Figura 6. Essas regiões cristalinas são chamadas 

de “resíduos cristalinos” (Auras et al., 2010). A hidrólise das cadeias de PLA na região 

amorfa entre as regiões cristalinas é influenciada pelo ambiente em que se encontram. 

A região amorfa entre regiões cristalinas é chamada de "região amorfa restrita" ou 

"região amorfa contida", enquanto que fora dos esferulitos ou em materiais 

completamente amorfos é chamada de "região amorfa livre". A região amorfa restrita 

contém três tipos de cadeias: cadeias atadoras, cadeias de dobramento e cadeias 

com extremidade livre (Auras et al., 2010).  
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Figura 6: Representação esquemática de estruturas de material de PLA cristalizado antes e depois da 
degradação hidrolítica, ou da formação de resíduos cristalinos. Fonte: (Auras et al., 2010) 

 

Quando os materiais à base de PLA são degradados hidroliticamente por meio 

do mecanismo de erosão, a degradação pode ser dividida em pelo menos três 

estágios: (1) hidratação inicial ou absorção de água pelo material; alteração gradual 

da massa molecular sem perda de peso, e (3) perda de peso através da formação e 

dissolução de oligômeros e monômeros solúveis em água (Auras et al., 2010). 

Dentro do corpo humano o mecanismo inicial pelo qual o PLA é degradado é a 

hidrólise das ligações de éster como demonstrado na Figura 7. A degradação ocorre 

na superfície do polímero e dentro do polímero, criando monômeros e oligômeros de 
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ácido lático. Além disso, a difusão de água no granulado polimérico degrada a 

microestrutura do polímero através da formação de cavidades internas. Os 

monómeros clivados difundem do polímero ao longo do tempo; no entanto, a difusão 

das moléculas de água hidrolisada por todo o polímero é muito mais rápida (Elsawy 

et al., 2017).  

 

Figura 7: Síntese química e via de biodegradação natural do ácido polilático (PLA) in vivo. Fonte: 

 

BIOCOMPATIBILIDADE DO PLA E BIOREABSORÇÃO 
 

Biocompatibilidade significa que um material é compatível com um tecido vivo 

ou um sistema vivo, não é tóxico/prejudicial, não causa rejeição imunológica, é capaz 

de suportar a interação biomaterial-célula no tecido ao qual é implantado (Da Silva et 

al., 2018). Um implante polimérico é considerado biocompatível se não ocasionar 

reação inflamatória intolerável que não é suplante seus efeitos vantajosos: ele se 

degrada no local do implante no corpo para componentes seguros que acabam por 

serem eliminados completamente do corpo sem deixar vestígios, e é livre de agentes 

microbianos e pirogênios ou traços de produtos químicos tóxicos que possam ter sido 

incorporados durante a preparação / fabricação do implante ou formados durante o 

armazenamento ou uso (Ramot et al., 2016). A biocompatibilidade dos biomateriais é 

dependente de fatores internos relacionados ao próprio material, e fatores externos 

dependentes do hospedeiro e do local do implante. Os fatores intrínsecos que afetam 

a biocompatibilidade compreendem uma ampla variedade de parâmetros, incluindo a 

forma, tamanho, química da superfície, rugosidade, projeto, morfologia, porosidade, 

composição, esterilidade, duração do contato e degradação (Ratner et al., 2013; Pires 

et al., 2015; Ferreira, 2016). Os fatores extrínsecos consistem na espécie do 

hospedeiro, herança genética, local de implantação e microambiente. É a combinação 
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desses fatores que determinam a qualidade da biocompatibilidade do material 

implantado (Ramot et al., 2016). A avaliação da biocompatibilidade de um material é 

um processo complexo que incorpora testes in vitro e in vivo voltados para a avaliação 

da citotoxicidade, respostas alérgicas, irritação, inflamação e toxicidade sistêmica e 

crônica (Ramot et al., 2016). 

A implantação de biomateriais no organismo sempre ocasiona reações 

inflamatórias que são uma reação de defesa do organismo para evitar danos aos 

tecidos, isolar, eliminar o material estranho e iniciar o processo de reparo tecidual. 

Esse processo é denominado reação de corpo estranho (RCE) e pode ser dividido em 

duas fases: a fase aguda e as respostas de fase crônica (Ramot et al., 2016). Durante 

a fase aguda ocorrem interações celulares que são inicialmente caracterizadas pela 

formação de uma camada de proteínas (derivadas do sangue e tecido) na superfície 

do biomaterial composta por albumina, fibrinogênio, fragmentos complementares e 

anticorpos inespecíficos. Concomitantemente, o processo de implantação do 

biomaterial resulta em micro vascularização e danos teciduais que estimulam a 

liberação do hormônio histamina e citocinas pró-inflamatórias de mastócitos locais, 

iniciando a migração de neutrófilos e monócitos em direção ao biomaterial (Ramot et 

al., 2016). 

Após a resposta de fase aguda, os neutrófilos são substituídos por monócitos. 

Depois da adesão desses monócitos ao implante, eles se diferenciam em macrófagos. 

Os macrófagos podem ser encontrados nas primeiras semanas após o implante e no 

estágio final do processo de reabsorção. Os macrófagos são considerados os 

principais mediadores celulares da RCE em materiais biodegradáveis, e coordenam 

uma complexa reação celular que integra citocinas inflamatórias, quimiocinas, fatores 

de crescimento e componentes do complementares como vários tipos de células, 

incluindo outros macrófagos, neutrófilos, linfócitos, células endoteliais e fibroblastos 

(Barbanti et al., 2005). Quando a ação dos macrófagos não é eficaz para remover o 

material, eles se diferenciam e se fundem em células gigantes de corpos estranhos, 

formando uma camada que encapsula o biomaterial e, assim, protege o hospedeiro 

do biomaterial. Essas células degradam o material biodegradável com o tempo, e sua 

massa diminui gradualmente. 

A taxa de degradação do biomaterial depende do tamanho, design e estrutura 

da superfície, bem como de fatores externos, como o local de implantação, o fluxo 
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sanguíneo e a idade do paciente (Da Silva et al., 2018). O aumento da tensão no 

implante pode levar à sua quebra, aumentando a área da superfície e, portanto, uma 

reabsorção mais rápida (Senatov et al., 2016). Isso, por sua vez, pode resultar em 

concentrações mais altas de substâncias cristalinas no tecido local e aumentar o 

número de RCEs mediadas por macrófagos (Ramot et al., 2016). 

Após o início da degradação hidrolítica do PLA, a degradação do material 

ocorre através de um processo biologicamente passivo sendo caracterizado por perda 

de massa molar e pela perda das suas propriedades mecânicas (Barbanti et al., 2005). 

A bioreabsorção do PLA ocorre quando este gera subprodutos com as características 

dos metabólitos orgânicos, especificamente os ácidos do ciclo de Krebs. Durante a 

degradação hidrolítica o PLA é convertido em ácido lático que por sua vez é convertido 

em ácido pirúvico e na presença da acetil coenzima A, ocorre a liberação de CO2 que 

ocasiona a decomposição desse ácido em citrato. O citrato gerado é incorporado ao 

Ciclo de Krebs, resultando em água e gás carbônico que pode ser eliminado através 

da urina e respiração (Barbanti et al., 2005).  

Estudos têm demonstrado a biocompatibilidade do PLA e sua capacidade de 

bioabsorção no organismo humano, de modo que esse material vem sendo utilizado 

para fabricação de diversos dispositivos implantáveis. (Ramot et al., 2016) reporta em 

seu trabalho de revisão sobre o PLA e seus copolímeros para dispositivos 

implantáveis estudos sobre pacientes que receberam implantes de PLA para 

aplicações ortopédicas, liberação de drogas, pele, sistema nervoso central, glândulas 

parótidas, oftalmológicas, otológicas, urológica e cardiovascular. Dentre as aplicações 

clínicas relatadas por (Ramot et al., 2016) a aplicação que obteve menor índice de 

reação inflamatória foi a ortopédica (parafusos). Apenas 0,2% dos pacientes 

implantados apresentaram reações inflamatórias tardias, na sua maioria casos em 

que houve quebra do implante, houve uma rápida reabsorção do mesmo.  Além disso, 

(Ramot et al., 2016) também relatou o sucesso do PLA para liberação de drogas em 

implantes para casos oftalmológicos e otológicos.  

O PLA impresso também tem demonstrado afinidades com aplicações médicas 

reforçando sua biocompatibilidade. Existem estudos que in vitro comprovam a 

biocompatibilidade de scaffolds impressos para aplicações ortopédicas com células 

fibroblásticas e osteoblásticas. Além disso, (Goes Filho, 2016) avaliou em seu trabalho 



38 
 

a utilização de implantes impressos de PLA in vivo comprovando a capacidade do 

PLA impresso para implantação.   
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IMPRESSÃO 3D 
 

No início dos anos 80 Charles Hull inventou a impressão 3D, que ele descreveu 

como esterolitografia (STL) ou impressão de sucessivas camadas de material, 

camada a camada, um sobre o outro para criar um objeto 3D (Schubert et al., 2014). 

O STL especifica informações sobre o modelo a ser impresso, tais como cor, textura, 

espessura da camada, etc (Schubert et al., 2014).   

A impressão 3D consiste num conjunto de processos que possibilitam a 

fabricação de protótipos, peças e dispositivos através da injeção e deposição de 

materiais em geometria pré-determinada (Emilia et al., 2014). Trata-se de um conjunto 

processos de fabricação aditiva que podem subdivididos na seguinte ordem (Oliveira 

et al., 2007):  

1. Modelagem tridimensional;  

2. Geração da geometria 3D em formato padrão da impressora;  

3. Verificação dos dados;  

4. Impressão camada a camada;  

5. Pós-processamento da peça, quando necessário. 

A modelagem tridimensional consiste no processo inicial para projetar a figura 

tridimensional desejada, podendo contemplar medição, análise do projetista, captura 

de imagens através de scanners 3D ou importação imagens médicas em formatos 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) através de equipamentos 

de diagnóstico por imagens. A partir das informações obtidas, o projetista utiliza 

softwares do tipo CAD (computer aided design) para modelar tridimensionalmente o 

objeto desejado, com suas respectivas dimensões e formas. AutoCAD, SolidWorks, 

ZBrush, FreeCAD, MeshMixer e SketchUp são alguns exemplos de softwares CAD 

utilizados para a modelagem tridimensional (Tappa e Jammalamadaka, 2018). Após 

o processo de modelagem, no próprio software CAD existe a opção de exportar a 

geometria em um formato de arquivo que possa ser utilizado para impressão. Os 

formatos de arquivos mais comum incluem o STL (sterolithography) e o VRML (virtual 

reality modeling language), porém dependendo da impressora utilizada, podem ser 

utilizados os formatos de arquivos AMF (additive manufacturing file format), GCode e 

x3g. Algumas impressoras necessitam de um software de fatiamento do modelo 

tridimensional para poder realizar a impressão camada a camada. Nestes casos é 
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necessário a utilização de outro software para o processamento do modelo, como por 

exemplo o Cura, KISSlicer, Slic3r e Simplify3d.  

O processo de verificação de dados inclui a análise dos parâmetros da 

impressora a serem utilizados tais como velocidade de impressão, dimensionamento 

e temperatura, entre outros. Após isto, dá-se início ao processo de impressão 3D do 

objeto com injeção de material camada a camada produzindo o modelo tridimensional 

modelado para impressão de acordo com os parâmetros programados para se obter 

a peça desejada. A Figura 8 representa as sequências dos processos descritos. 

 

 

Figura 8: Sequência de processos da impressão 3D. a) Modelo 3D em software CAD; b) Geometria 
exportada para formato de impressão (STL); c) Modelo fatiado ou em software da impressora; d) 
Protótipo impresso. Fonte: (Tappa e Jammalamadaka, 2018) 

 

O último processo consiste no pós-processamento da peça impressa que 

podem incluir reparos, polimento, tratamento superficial, entre outros processamentos 

desejados.   

Uma impressora 3D é composta comumente por bicos injetores, central de controle 

programada, mesa e materiais a serem injetados. Existem diversos tipos de 

impressoras no mercado de manufatura aditiva, capazes de imprimir peças em 

diferentes tamanhos, de diferentes tipos de materiais e com diferentes métodos de 

impressão. O método FDM (fused method deposition) é o mais difundido e realiza a 

impressão camada a camada de material em planos horizontais ao longo de um eixo 

vertical a partir da fusão de um filamento polimérico e a deposição do mesmo sobre 

uma mesa que se solidifica por diferença de temperatura. Os métodos DLP (Digital 

Light Processing) e SLA (Stereolitography) são métodos bem similares, nos quais 

ambos utilizam polímeros (resinas) líquidos depositados na mesa e logo em seguida 

submetidos à irradiação para sua cura e solidificação. No caso do DLP uma luz 

fotopolimerizadora em formato de projetor é aplicada e no caso do SLA, irradiação 

ultravioleta localizada. O método EBM (eléctron beam melting) consiste na deposição 
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do material em forma de pós de acordo com a geometria selecionada e posteriormente 

sinterizados por um feixe de elétrons. 

 

MÉTODO FDM  
 

As impressoras que utilizam o método FDM baseiam-se em fundir um filamento 

polimérico a ser injetado e realizar a extrusão do mesmo através de bicos injetores 

para poder realizar a impressão (Ventola, 2014; Wu e Hsu, 2015; Salentijn et al., 

2017). Os filamentos utilizados são colocados em pequenas tubulações que se 

conectam a um cilindro metálico com um bocal, este cilindro é aquecido na 

temperatura mínima de 1 °C maior que de fusão do filamento, provocando o 

derretimento destes filamentos (Bikas et al., 2016).  

À medida que o filamento, em sua forma natural, é fornecido continuamente 

neste componente, o polímero fundido é empurrado para fora do bico injetor, formando 

uma camada ou um fio polimérico aproximadamente do tamanho do diâmetro do bocal 

(Salentijn et al., 2017). Este filamento solidifica-se logo após a extrusão e 

subsequentemente solda-se na camada impressa anteriormente (Bikas et al., 2016).  

Para moldar este fio em uma peça predefinida, o bico é colocado acima de uma 

placa de metal (cama para impressão) a uma distância que é determinante para a 

resolução desejada, e que deve ser configurada pelo usuário. Ao sair do bocal, o 

filamento injetado é depositado sobre a cama de impressão, a qual pode ser aquecida 

para promover melhores resultados e fixação (Chia e Wu, 2015). Quando a cama de 

impressão e o bico injetor são movimentados de forma controlada/programada em 

direções perpendiculares, uma figura bidimensional pode ser criada com a espessura 

de um fio polimérico. Esta espessura (geralmente entre 0,1 e 0,3 mm) é controlada 

pela distância entre o bico injetor e a cama de impressão, a relação entre a taxa de 

fluxo que o filamento leva a atravessar o bico injetor e a velocidade de impressão.  

Após a primeira camada de impressão ser concluída, a cama de impressão é 

abaixada a uma distância fixa pré-estabelecida correspondente à espessura das 

camadas, e assim uma segunda camada pode ser impressa em sobre a camada inicial 

(Chae et al., 2015). Com a repetição dos processos descritos, a impressão do objeto 

é realizada. A grande vantagem desse método é que ele pode ser utilizado como 

prototipagem de desktop, pois emprega materiais de baixo custo, não tóxicos e 

inodoros, em uma variedade de cores e tipos, como o copolímero acrilonitrila-
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butadieno, estireno (ABS), ABS médico, PLA, ceras e elastômeros (Chae et al., 2015; 

Bikas et al., 2016). Os critérios mais importantes de seleção de materiais para o 

método FDM são as características de transferência de calor e reologia 

(comportamento do fluxo de líquido) e, por isso, os termoplásticos são comumente 

utilizados devido à sua baixa temperatura de fusão (Chia e Wu, 2015).  

As variáveis controláveis no método FDM são a espessura do objeto, a largura 

do intervalo de camadas (espaço entre as camadas filamentares), o ângulo da 

camada filamentar e a espessura da camada (dependendo do diâmetro da ponta de 

extrusão) (Chia e Wu, 2015). O método FDM esquematizado é demonstrado na Figura 

9. 

 

Figura 9: Esquema de extrusão do método FDM. Fonte: (Bikas et al., 2016) 

 

IMPRESSÃO 3D NA ÁREA MÉDICA 
  

A utilização da prototipagem rápida na área médica vem crescendo 

constantemente ao longo dos anos (Tappa e Jammalamadaka, 2018). Essa tecnologia 

possibilita a criação de dispositivos com imersão de células para larga aplicação na 

indústria farmacêutica, engenharia de tecidos e dispositivos médicos tais como 

implantes ortopédicos (Chia e Wu, 2015; Asa et al., 2016; Rehmani e Bhora, 2016; 

Tappa e Jammalamadaka, 2018). Na impressão 3D podem ser utilizados diversos 

materiais como plástico, metal, cerâmicas, células, proteínas em camadas para a 

produção de um objeto em 3D (Emilia et al., 2014). Suas aplicações dentro do âmbito 
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médico-hospitalar incluem: Desenvolvimento de modelos anatômicos; 

Desenvolvimento de guias cirúrgicos; Dispositivos médicos; Encapsulamento de 

fármacos e drogas; Moldes para produção de próteses; Implantes; Partes e peças 

para dispositivos médicos; entre outros (Chae et al., 2015; Chia e Wu, 2015; Tappa e 

Jammalamadaka, 2018).  

Os biomodelos ou modelos anatômicos impressos representam aspectos 

relevantes para aplicações no planejamento pré-operatório para cirurgias de 

reconstrução orbital e mandibular; craniofacial, base do crânio e reconstrução da 

coluna cervical em neurocirurgias; pré-fabricação de placas de fixação óssea e 

planejamento da excisão de lesões ósseas em cirurgias ortopédicas; mapeamento de 

defeitos cardíacos congênitos complexos e variação traqueobrônquica na cirurgia 

cardiotorácica e transplante cardíaco; reparo endovascular do aneurisma da aorta 

abdominal e dissecção aórtica na cirurgia vascular; nefrectomia parcial de tumores 

renais em urologia; reconstrução da aba osteoplástica de defeitos do sinus frontal na 

cirurgia de orelha, nariz e garganta; e hepatectomia e transplante hepático em cirurgia 

geral (Ventola, 2014; Chae et al., 2015). Esses biomodelos tem função análoga aos 

componentes biológicos a serem analisados durante a cirurgia, como demonstrado na 

Figura 10. 
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Figura 10: Biomodelo 3D utilizado para planejamento cirúrgico por neurocirurgiões no Walter Reed 
NationalMilitary Medical Center. Fonte:(Ventola, 2014) 

 

A utilização de guias cirúrgicos impressos permite, à equipe cirúrgica, obter 

relevantes e específicos detalhes sobre o procedimento a ser realizado. Guias 

cirúrgicos de modelos não anatômicos, como aneurismas, podem ser remodelados a 

partir de imagens de aparelhos de diagnóstico por imagens, renderizadas e 

modeladas através da plataforma CAD. (Itagaki, 2015) relatou a utilização da 

impressão 3D para a replicação de um aneurisma encontrado em uma paciente para 

sua utilização como guia cirúrgico. Os passos efetuados em seu trabalho podem ser 

melhor visualizados na Figura 11. A impressão 3D pode ser uma ferramenta valiosa 

na avaliação do volume de tecidos moles, pois a análise volumétrica é um componente 

essencial da cirurgia reconstrutiva dos seios e, atualmente, muitos cirurgiões contam 

com tecnologia de fotografia ou digitalização 3D e avaliação visual subjetiva (Chae et 

al., 2015). (Chae et al., 2014) relatou a utilização da impressão 3D para imprimir 

protótipos de PLA para guias cirúrgicos em reconstrução da mama.  
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Figura 11: Esquema da produção de um protótipo para guia cirúrgico a partir de imagens médicas.  a) 
Angiografia com projeção de intensidade máxima; b) Angiografia com retirada digital do cateter; b) 
artéria esplênica com dois aneurismas de 2 cm (setas). Um terceiro, menor, de 5 mm pode ser visto na 
artéria esplênica proximal. c) Renderização digital do lúmen da artéria esplênica. d) Modelo físico 
impresso em nylon 3D do lúmen da artéria esplênica. e) Modelo digital da artéria esplênica oca e f) 
Modelo  físico impresso em 3D. Fonte: (Itagaki, 2015) 

 

(Zopf et al., 2013) relatou um caso clínico de um paciente em que recebeu um 

implante reabsorvível personalizado impresso para caso clínico emergencial de 

traqueobroncomalácia em um recém-nascido, que possuía obstrução do sistema 

respiratório. (Rosenzweig et al., 2015) e (Hsu et al., 2007) fabricaram arcabouços de 

PLA a partir da utilização de impressão 3D por FDM para analisar a capacidade destes 

para aplicações em tecidos cartilaginosos. Além disso, Park et al. (2016) menciona o 

uso da impressão 3D de análogos anatômicos e órgãos artificiais com células vivas 

(Park et al., 2017). Goes Filho (2016) realizou avaliação biomecânica de implantes 

ortopédicos em coelhos para fixação de fraturas de PLLA a partir da impressão 3D. 

Goole e Amighi (2016) cita a utilização das técnicas de impressão 3D incluindo o 

método FDM utilizando polivinil de álcool (PVA) para aplicações em encapsulamento 

de fármacos e drogas. A utilização do método FDM utiliza comumente polímeros 

biocompatíveis e com baixas temperaturas de fusão. Os materiais utilizados em FDM 

para a criação de arcabouços para aplicações em engenharia de tecidos são PCL, 

PMMA e PLA (Chia e Wu, 2015; Rosenzweig et al., 2015). (Wen et al., 2018) relatou 

a reconstrução de vertebras torácicas e reprodução de implantes/próteses de liga de 

titânio a partir da utilização de impressão 3D. São diversas as aplicações da impressão 

3D na área da saúde, e a aplicação desta tecnologia está em ascensão (Schubert et 

al., 2014; Ventola, 2014; Wu e Hsu, 2015).  
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FADIGA 
 

A fadiga de um material é o processo de falha oriundo de tensões dinâmicas e 

oscilantes. Nessas circunstâncias, podem ocorrer falhas em nível de tensão menor 

que o limite de resistência à ruptura em tração ou flexão (Callister e Rethwisch, 2013). 

Esta falha pode ser caracterizada pela presença de trincas, ou ruptura completa do 

material e da sua geometria após um determinado número de ciclos de 

carregamentos. A resistência à fadiga de um material depende das propriedades 

mecânicas deste material e das condições as quais esse está ou foi submetido tais 

como carregamentos, temperatura, umidade, processos de fabricação. A fadiga de 

um material é um processo de alteração na estrutura de um material que pode ocorrer 

de forma localizada, progressiva e permanente (Pereira, 2017). De forma localizada, 

pois esse processo ocorre em áreas locais; progressiva pois necessita de tempo ou 

de uma quantidade de ciclos para ocorrer; e permanente porque uma vez a falha de 

fadiga ocorrida, há mudança estrutural que é irreversível (Pereira, 2017).  

Um dos fatores relevantes na seleção de um biomaterial é a análise da sua vida 

em fadiga (Teoh, 2000; Patel e Gohil, 2012; Landuci, 2016). No corpo humano há uma 

série de movimentos repetitivos que geram cargas cíclicas em um dispositivo 

implantável. Estas cargas podem ser oriundas do peso do corpo, biomecânica do 

movimento muscular, impactos, transporte de proteínas, fluxo sanguíneo, mastigação, 

entre outros. Além disto, essas cargas podem ser aplicadas diretamente sobre o 

dispositivo ou transmitidas ao dispositivo através de eixos ósseos, tendíneos ou 

musculares, tendo em vista que a maioria dos dispositivos implantados possuem 

propriedades mecânicas tais como módulo de elasticidade diferente do tecido 

aplicado, este carregamento pode ter cargas maiores no conjunto implantado em 

relação aos tecidos. As condições mecânicas de trabalho dentro do corpo humano 

não são triviais, de modo que é necessário um amplo estudo de todas as variáveis 

envolvidas no conjunto biomecânico e do dispositivo a ser implantado (Teoh, 2000).  

As cargas cíclicas aplicadas sobre um dispositivo podem ser relacionadas com 

os ciclos de tensões que são aplicados a um material no ensaio de fadiga. O ciclo de 

tensões descreve um estudo com carga constante ao qual o material é submetido 

(amplitude), que pode ser constante ou variável. A Figura 12 mostra um esquema de 

ciclo de tensões com amplitude constante.  
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Figura 12: Esquema de ciclo de tensões com amplitude constante. 

 

O carregamento com amplitude constante é dito alternado quando a tensão 

média (Smou σm) é nula, e dito flutuante em casos que a tensão média é diferente de 

zero (Pereira, 2017). Um caso particular em que ocorre no carregamento flutuante, 

chamado de ciclo repetido, é quando a tensão mínima (Smin ou σmin) é igual a zero, 

deste modo, a tensão média será igual a tensão alternada (Sa ou σa) (Pereira, 2017). 

As relações básicas de caracterização que envolvem um ciclo de carregamento com 

amplitude constante podem definidas por (Pereira, 2017):  
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Onde ΔS é a amplitude de tensões, Smax é a tensão máxima, Smin é a tensão 

mínima, Sa é a tensão alternada e Sm é a tensão média. As tensões podem assumir 

valores negativos ou positivos dependendo do tipo de carga aplicada, por exemplo, 

tração e compressão, exceto a tensão alternada que possui valor absoluto. A razão 

de tensões R é a razão entre as amplitudes das tensões mínima e máxima: 

� =  
����

����
 

Como outras propriedades mecânicas, a análise de vida em fadiga pode ser 

determinada através de ensaios de simulação em laboratório. Este ensaio deve ser 
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capaz de duplicar o tanto quanto possível as condições de tensão durante o ensaio 

(nível de tensão, frequência temporal, padrão de tensões, etc.) (Callister e Rethwisch, 

2013). Uma série de ensaios são realizados submetendo um corpo de prova ao ciclo 

de tensões, a uma amplitude de tensão máxima relativamente alta (Smax), geralmente 

da ordem de dois terços do limite estático de resistência, contando-se o número de 

ciclos a qual o corpo de prova suporta. Este procedimento repete-se com outros 

corpos de prova de acordo com amplitudes máximas de tensão menor. Os dados são 

analisados e reportados num gráfico de tensão pela função logarítmica do número de 

ciclos N (curva S-N) até a falha. Esses gráficos possuem a característica, quanto maior 

a magnitude da tensão, menor o número de ciclos que o material é capaz de suportar 

antes de falhar.  

Para a realização de ensaios e análise da vida em fadiga de um material, é 

necessário ter domínio da geometria do corpo de prova, carregamento aplicado e as 

propriedades do material. As propriedades do material podem ser obtidas através de 

outros ensaios mecânicos ou bibliografia confiável. Existem três propriedades 

principais de estimação para vida em fadiga de um material:a) fadiga em função da 

tensão nominal (SN), b) fadiga em função da deformação local (EN) e c) relação 

tensão por deformação cíclica (CSSC). 

O fenômeno de fadiga ocorre pela iniciação e propagação de trincas. Esse 

fenômeno pode ser subdividido em três estágios: (1) nucleação de trincas, onde uma 

pequena trinca se forma em algum ponto de alta concentração de tensões; (2) 

propagação da trinca, durante a qual essa trinca avança em incrementos a cada ciclo 

de tensões; e (3) ruptura, a qual ocorre rapidamente uma vez que a trinca tenha 

atingido o seu tamanho crítico (Callister e Rethwisch, 2013). A Figura 13 mostra um 

esquema dos estágios descritos em um corpo de prova com falha por fadiga.  
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Figura 13: Esquema dos estágios da fadiga em um corpo de prova. Fonte: Adaptado de (Callister e 
Rethwisch, 2013) 

 

No primeiro estágio ocorre a nucleação de uma ou mais microtrincas, que 

geralmente localizam-se sobre as singularidades ou descontinuidades presentes na 

superfície do material (Pereira, 2017). As regiões de maior tensão mecânica são 

pontos propícios para a nucleação e propagação dessas trincas, o que pode ocasionar 

o surgimento de deformação plástica localizada seguida do escorregamento de planos 

cristalográficos (Callister e Rethwisch, 2013). Além disso, podem ocorrer nucleação 

de trincas por algum defeito interno do material.  

Os materiais impressos possuem um comportamento diferenciado de resposta 

aos ensaios de fadiga devido à forma como são processados. Devido ao método de 

impressão camada a camada a propagação da trinca ocorre apenas ao longo de uma 

única camada e não ao longo de todo o material. Deste modo, a resistência do material 

à fadiga possui um comportamento distinto dos materiais injetados ou fundidos 

(Letcher e Waytashek, 2014; Afrose et al., 2016; Senatov et al., 2016; Jerez-Mesa et 

al., 2017). Senatov et al. (2016) realizou ensaios de vida em fadiga em arcabouços de 

PLA impresso para aplicações em substituição de osso trabecular, utilizando o método 
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de flexão uniaxial e realizou micrografias do material após o ensaio ilustrado na Figura 

14. Além disso, Senatov et al. (2016) concluiu que os arcabouços de PLA 

apresentaram histerese em testes de fadiga de baixo ciclo, o que significa a formação 

de defeitos e o acúmulo de deformação plástica. Ademais, Senatov et al. (2016) 

relatou que foi observado uma redução na altura das amostras, delaminação, flexão 

e cisalhamento das camadas impressas, crescimento e propagação de trincas durante 

o carregamento cíclico.   

 

Figura 14: Estrutura de um scaffold de PLA impresso após o ensaio de fadiga de 4000 ciclos. Fonte: 
(Senatov et al., 2016) 

 

Outro ponto interessante relatado no trabalho de (Afrose et al., 2016) é que as 

orientações das camadas impressas podem afetar diretamente a resistência a fadiga 

do PLA impresso, apresentando uma resistência maior quando impressas a 45° em 

comparação ao material impresso a 0° e 90°. Os testes realizados no trabalho de 

(Afrose et al., 2016) utilizaram o método de ensaio de fadiga uniaxial por tração e 

obteve um número médio de 1380 ciclos utilizando carga de 50% da sua tensão de 

ruptura. (Letcher e Waytashek, 2014) analisaram dados dos ensaios de fadiga uniaxial 

para diferentes orientações (0°, 45° e 90°) e verificaram que, para tensões inferiores 

a 35 MPa, o PLA impresso com direção a 45° possui maior vida a fadiga dentre as 

direções testadas. 

Além disso, (Jerez-Mesa et al., 2017) destacou que a altura da camada do PLA 

impresso influencia diretamente a resistência à fadiga do material impresso, 

aumentando com o aumento da espessura da camada. Após encontrar qual a altura 

com maior resistência a fadiga, (Jerez-Mesa et al., 2017) realizou ensaios de fadiga 
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utilizando flexão uniaxial com camadas com espessura de 0,3 mm e obteve como 

resultado o gráfico detalhado na Figura 15.  

  

 

Figura 15: Curva SN de resultados de ensaios da vida em fadiga do PLA impresso. Fonte: (Jerez-Mesa 
et al., 2017) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

 Avaliar alterações de propriedades mecânicas, vida em fadiga e 

alterações químicas de componente de poli(ácido lático) (PLA) produzido por 

impressão 3D após imersão em solução fosfato salina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Avaliar as propriedades mecânicas de peças de PLA impressas com 

impressora 3D; 

 Avaliar as alterações químicas e das propriedades mecânicas de peças 

de PLA impressas submetidas a degradação hidrolítica em solução fosfato 

salina; 

 Estudar a viabilidade de peças de PLA impressas para uso biomédico. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

AMOSTRAS 
 

Amostras de poli ácido lático foram fabricadas por impressão 3D, utilizando 

filamento PLA da empresa Filamentos 3D Brasil com as seguintes características: 

diâmetro médio 1,75 mm; 3,01 gramas/metro; densidade de 1,24 g/cm³; e lote de 

número 170405A. As amostras foram impressas utilizando uma impressora da marca 

Sethi3D e modelo AIP. Os parâmetros utilizados de impressão foram: Temperatura do 

bico: 200 °C; Temperatura da cama aquecida: 60 °C; Velocidade máxima de 

impressão: 60 mm/s; Bico da extrusora: 0,3 mm; Diâmetro da saída do filamento: 0,36 

mm; Altura de camadas: 0,1 mm.  

Foram impressas quinze amostras com dimensões 10x20x3,2 mm utilizadas 

para os ensaios de imersão e análise de FTIR; seis amostras com dimensões 

50x12,5x3,2 mm para os ensaios de análise dinâmico-mecânica; dezoito amostras 

com dimensões 125x12,5x3,2 mm para o ensaio de flexão em 3 pontos e doze 

amostras nas dimensões 20x12,5x1mm para os ensaios de fadiga.  

 

IMERSÃO EM SOLUÇÃO FOSFATO SALINA 
 

As amostras foram imersas em solução fosfato salina pH 7,0 para simulação 

do meio biológico por tempos variados. As amostras de formato 10x20x3,2 mm foram 

colocadas recipientes de 250 mL contendo 200 mL de solução tampão pH 7,0, sendo 

três amostras em cada recipiente. Esses recipientes foram colocados em uma estufa 

de circulação forçada de ar e temperatura controlada a 37 °C (±2 °C) por um período 

de 7, 14 e 30 dias. As amostras de formato 125x12,5x3,2 mm foram submetidas a 

ensaios de imersão por 7 e 14 dias, sendo colocadas seis amostras e 1,5 L de solução 

tampão em um recipiente de 2 litros para cada período de tempo e colocadas em uma 

estufa de circulação forçada de ar e temperatura controlada de 37 °C (±2 °C). O pH 

da solução foi monitorado e não houve alterações durante o ensaio. As amostras de 

formato 50x12,5x3,2 mm também foram imersas, sendo dois recipientes de 500 mL 

contendo, cada um, duas amostras e 400 mL de solução tampão por um período de 7 

e 14 dias.   
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ANÁLISE DE VARIAÇÃO DE MASSA 
 

A análise de variação de massa do material tem por finalidade analisar a 

quantidade de massa perdida ou ganha durante o processo. O peso das amostras em 

formato 10x20x3,2 foi mensurado antes da imersão na solução tampão fosfato salina 

(m1) e após o processo de secagem depois de completar a sequência de 7, 14 e 30 

dias (m2) utilizando uma balança analítica e digital de precisão 0,0001g. A 

porcentagem de variação de massa foi determinada através da seguinte equação: 

 

% variação =  
(m� − m�)

m�
 × 100% 

 

ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 

 

A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier é uma técnica 

utilizada para identificar a energia absorvida pelo material dentro do espectro 

eletromagnético na região do infravermelho. Esse espectro de absorção pode ser 

correlacionado com a literatura para identificar compostos ou investigar a composição 

química de um material. Esta técnica fundamenta-se na teoria em que as ligações 

químicas do material possuem frequência de vibração específica, correspondendo os 

níveis vibracionais da molécula (Carvalho, 2013).  

Para as análises de espectroscopia FTIR foi utilizado um espectrômetro 

Shimadzu IR Tracer – 100 Spectrometer, no modo transmitância, operando na faixa 

do infravermelho médio (4000 cm-1 a 400 cm-1). Essas análises foram realizadas a fim 

de avaliar quimicamente as peças de impressas e comparar com espectros de PLA 

disponíveis na literatura. 

 

ANÁLISE DINÂMICO-MECÂNICA (DMA) 
 

A análise dinâmico mecânica (DMA) engloba um sistema de avaliação dos 

módulos de armazenamento, perda, elástico, de compressão ou de cisalhamento de 

um material em função da temperatura aplicada, podendo esta ser variável ou fixa. Os 

polímeros possuem comportamento viscoelástico, ou seja, possuem contribuição 
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típica de um sólido elástico o qual obedece a lei de Hooke onde a tensão aplicada é 

proporcional a deformação, e de um líquido viscoso, o qual relaciona-se com a lei de 

Newton que estabelece que a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação do 

material estão relacionadas através de uma viscosidade constante (Lorandi, 2016).  

As propriedades do polímero em função da temperatura e tempo podem ser 

subdivididas em três regiões de acordo com o seu comportamento característico como 

demonstrado na curva dinâmico-mecânica na Figura 16 (Lorandi, 2016): 

 

I. Região vítrea: o polímero apresenta comportamento vítreo/frágil, onde as 

propriedades são praticamente insensíveis à mudanças de estrutura em escala 

macroscópica, sendo dependentes quase exclusivamente da energia de 

coesão, que se dá em nível molecular. 

II. Região de transição vítrea: é a região de transição entre o domínio I e III, onde 

as propriedades são afetadas tanto a nível molecular quanto macromolecular 

de forma simultânea e igualmente importante. O efeito das ligações cruzadas 

(escala macromolecular) na Tg, por exemplo, é função da rigidez das cadeias, 

a qual está sob dependência de fatores a nível molecular. 

III. Região elastoméricas: o polímero tem comportamento de um sólido viscoso, e 

as propriedades de equilíbrio são quase exclusivamente governadas pela 

estrutura em escala macromolecular (densidade de ligações cruzadas, por 

exemplo), sendo independentes da estrutura em escala molecular. 
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Figura 16: Curva de análise dinâmico-mecânica de um polímero representando regiões típicas. 

Fonte:(Lorandi, 2016) 

 

As análises de DMA foram realizadas no equipamento DMA Q800 da TA 

Instruments utilizando o modo de análise single cantilever. Esta análise teve por 

objetivo avaliar as propriedades viscoelásticas das amostras impressas destacando a 

temperatura de transição vítrea do material, módulo de armazenamento e módulo de 

perda de acordo com a norma ASTM E1640-18.  

 

ENSAIO DE FLEXÃO EM 3 PONTOS 
  

Os ensaios de flexão em 3 pontos foram realizados em uma máquina de ensaio 

AG-I da marca SHIMADZU com célula de carga com capacidade máxima de 250 kN. 

Este equipamento é acoplado a um microcomputador que através de um software 

realiza a aquisição dos dados. Os dados fornecidos pelo equipamento são força 

aplicada, tempo e deflexão. Para este ensaio foram utilizadas seis amostras padrão 

com dimensões de 125x12,5x3,2 mm, seis amostras com dimensões 125x12,5x3,2 

mm imersas por 7 dias e seis amostras com dimensões 125x12,5x3,2 mm imersas 

por 14 dias. A distância de entre os apoios utilizada foi de 52 mm como ilustrado na 

Figura 17. 
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Figura 17: Ensaio de Flexão em 3 Pontos. 

 

Os dados obtidos foram analisados de acordo com a norma ASTM D790-17. 

Para o cálculo da tensão de flexão (σf) utiliza-se a seguinte equação: 

�� =  
3��

2��²
 

Onde P é a força aplicada no centro da amostra, L é a distância entre os apoios, 

b é a largura do corpo de prova e d é a espessura do corpo de prova.  

Para o cálculo da deformação em flexão utiliza-se a seguinte equação: 

�� =  
6��

�²
 

Onde D é a deflexão do material, d é a espessura do corpo de prova e L é a 

distância do suporte. 

Para o cálculo do módulo de elasticidade em flexão (EB) utiliza-se a seguinte 

equação: 

�� =  
�³�

4��³
 

Onde L é a distância entre os apoios, m é inclinação da tangente na porção 

inicial reta da curva carga-deflexão (N/mm), b é a largura do corpo de prova e d é a 

espessura do corpo de prova. 
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ENSAIO DE FADIGA 
 

Os ensaios de fadiga foram realizados no equipamento DMA Q800 da TA 

Instruments utilizando o método de flexão em 3 pontos com submersão no modo de 

análise submersion 3-point bending a uma temperatura de 37 °C (±0,2 °C). As 

amostras de dimensão 20x12,5x1 mm foram submetidas ao ensaio nas condições não 

submersas e submersas em solução tampão pH 7,0 no aparato presente no 

equipamento. O ciclo utilizado neste experimento foi de frequência de 1Hz até o ponto 

de ruptura do corpo de prova, com a deformações fixadas em dois níveis: 0,25% e 

1%. O sistema possuiu um sistema de liberação de 50% da amostra durante o período 

de um ciclo e foi utilizada uma força inicial estática de 0,1 N. A distância entre os 

apoios do aparato possui 15 mm. O sistema montado para análise de vida em fadiga 

pode ser observado na Figura 18. 

 

Figura 18: Aparato utilizado no ensaio de Fadiga em flexão com imersão em solução fosfato salina ph 
7,0.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

IMERSÃO EM SOLUÇÃO FOSFATO SALINA 
  

O ensaio de imersão em meio fosfato salino permitiu a análise visual do material 

após o ensaio. As amostras submetidas ao ensaio de imersão possuem coloração 

esbranquiçadas e opacas em relação à amostra padrão da Figura 19 como podem ser 

identificado nas Figura 20-22, e observado em trabalhos anteriores (Santos, 2015). À 

medida que o tempo de imersão aumenta, a coloração do PLA fica mais 

esbranquiçada. Este resultado refere-se à erosão granular do PLA como relatado na 

literatura (Auras et al., 2010; Elsawy et al., 2017). Além disto, as amostras que foram 

submetidas ao ensaio de imersão por um período de 30 dias apresentaram trincas, 

tornando o material frágil e quebradiço. A perda de estabilidade dimensional sugere 

que pode estar associado a quebra das ligações através do processo de hidrólise, 

principalmente das regiões amorfas do material como observado anteriormente na 

literatura (Auras et al., 2010; Carvalho, 2013; Elsawy et al., 2017), ou por absorção de 

líquido e inchamento causando fissuramento mecânico. Como relatado na literatura, 

os resultados sugerem que a degradação do PLA ocorreu de forma aleatória 

semelhante ao relatado por (Simões, 2007). Pode-se inferir que o material possuirá 

uma rápida degradação no meio biológico tendo em vista que em quatorze dias o 

processo de degradação foi iniciado.  
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Figura 19: Amostras padrão.  

 

 

Figura 20: Amostras após imersão por 7 dias.  
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Figura 21: Amostras após imersão por 14 dias.  

 

 

Figura 22: Amostras após imersão por 30 dias. 

 

Com relação à variação de massa, as amostras imersas em meio fosfato salino 

durante o período de sete dias tiveram um leve aumento de massa, o que indica que 

o material absorveu a solução para depois começar os processos de degradação 

como relatado na literatura (Motta e Duek, 2006; Auras et al., 2010; Goes Filho, 2016). 

As amostras imersas por quatorze dias perderam massa, o que indica que o processo 

de perda de massa por degradação hidrolítica inicia-se entre o período de sete a 
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quatorze dias para o PLA impresso. Ademais, as amostras submetidas ao ensaio de 

imersão por trinta dias também apresentaram uma redução de massa. Em 

comparação com as amostras imersas por quatorze dias essas demonstraram 

fragilidade, rompendo-se após o processo de pesagem, enquanto que as amostras 

imersas por quatorze dias permaneceram firmes. Como dito anteriormente e relatado 

na Figura 6, o mecanismo de degradação hidrolítica age principalmente nas regiões 

amorfas do material e após a lixiviação ou solubilização desse material, apenas os 

resíduos cristalinos se mantêm presentes, o que ocasionou uma fragilidade no 

material após a imersão do mesmo pelo período de 30 dias.    

 

Tabela 5: Resultados do ensaio de degradação.  

Amostra 

Peso antes do 
ensaio de 

degradação 
(gramas) 

Peso após o 
ensaio de 

degradação 
(gramas) 

%Variação 
% Variação 

Média 

Amostra 1 
(Imersa por 7 

dias) 
0,7670 0,7722 -0,68 

-0,61 ± 0,09 
Amostra 2 

(Imersa por 7 
dias) 

0,7735 0,7785 -0,65 

Amostra 3 
(Imersa por 7 

dias) 
0,7666 0,7705 -0,51 

Amostra 1 
(Imersa por 14 

dias) 
0,7910 0,7702 2,63 

1,87 ± 0,67 
Amostra 2 

(Imersa por 14 
dias) 

0,7903 0,7775 1,62 

Amostra 3 
(Imersa por 14 

dias) 
0,8001 0,7891 1,37 

Amostra 1 
(Imersa por 30 

dias) 
0,7281 0,7232 0,67 

0,82 ± 0,15 
Amostra 2 

(Imersa por 30 
dias) 

0,7249 0,7190 0,81 

Amostra 3 
(Imersa por 30 

dias) 
0,7189 0,7119 0,97 
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ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 
FOURIER (FTIR) 
 

De acordo com os gráficos de FTIR obtidos, todas as amostras demonstraram 

semelhança em seus espectros com a presença dos picos característicos do PLA nas 

mesmas regiões, apresentando o mesmo formato e intensidade similar. O mesmo 

comportamento foi reportado na literatura (Motta e Duek, 2006; Auras et al., 2010; 

Carvalho, 2013). Dentre essas bandas, observam-se semelhanças nas bandas de 

vibração simétrica do CH3, vibração do CH, vibração de valência do C=O, vibração do 

CH3, deformação do CH e bandas assimétricas, deformação simétrica do CH3, 

vibração assimétrica do C-O-C e bandas associadas as fases amorfas e cristalinas do 

PLA (Auras et al., 2010). Independente do tempo de imersão, todos os espectros 

apresentaram bandas referentes a cristais α e α’ presentes nas bandas entre 1260 a 

1000 cm-1. 

Por outro lado, surgiram algumas bandas presentes apenas nos espectros das 

amostras imersas por 14 e 30 dias que podem estar associadas ao processo de 

degradação do PLA. Essas bandas representam região de vibração assimétrica do 

CH, deformação do CC associada a vibração do CH3 e OH livre. Além disso, as 

amostras que foram imersas apresentaram bandas relativa à vibração assimétrica do 

C-O-C que pode ser associada a modificação na cadeia polimérica devido à hidrólise 

de ésteres no processo de degradação através do aumento no número de 

extremidades da cadeia de ácido carboxílico (Elsawy et al., 2017). As amostras 

imersas por 14 e 30 dias apresentaram bandas na faixa de 921 e 952 cm-1 

característica de cristais α e proporcional à concentração de cristais na forma α, o que 

está relacionado aos resíduos cristalinos formados pelo processo de degradação 

hidrolítica (Auras et al., 2010). Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 6 e 

ilustrado na Figura 23.
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Tabela 6: Análise das bandas encontradas nos espectros das amostras padrão e imersas por 7, 14 e 30 dias. v - vibração; δ, y, r – deformação; s - simétrica; 
as – assimétrica. Fonte: (Auras et al., 2010) 

Bandas de 
Absorção 

(cm-1) 
Intensidade Atribuição 

Bandas de 
Absorção (cm-1) 

(Amostras padrão) 

Bandas de Absorção 
(cm-1) (Amostras 

imersas por 7 dias) 

Bandas de Absorção 
(cm-1) (Amostras 

imersas por 14 dias) 

Bandas de Absorção 
(cm-1) (Amostras 

imersas por 30 dias) 
3645 Fraca OH (livre) - - 3645 3645 
3614 Fraca OH (livre) - - 3610 3610 
2997 Média vasCH3 - - 2997 2997 
2947 Média vsCH3 2924 2924 2924 2958, 2924 
2882 Fraca vCH 2850 2854 2850 2850 
1760 Muito Forte v(C=O) 1747 1751 1751 1747 
1452 Forte δasCH3 1450 1454 1454 1454 
1388 Forte δsCH3 1381 1384 1384 1384 

1360 Forte 
δ1CH 

+δsCH3 
1361 1361 1361 1361 

1300 Média δ2CH - - 1296 1300 
1270 Forte δCH + vCOC 1269 - 1261 1269 
1215 Muito Forte vasCOC - 1211 1211 1211 
1185 Muito Forte vasCOC 1180 1184 1180 1184 
1130 Forte rasCH3 1126 1130 1130 1130 
1090 Muito Forte vsCOC 1080 1080 1083 1087 
1045 Forte vC-CH3 1041 1045 1041 1041 
960 Fraca rCH3 + vCC - - 952 952 
925 Fraca rCH3 + vCC - - 921 918 
875 Média vC-COO 860 867 871 871 
760 Forte δC=O 760 756 756 752 
715 Média yC=O - 713 709 - 
695 Média yC=O 695 694 695 702 
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Figura 23: Análise do espectro de FTIR das amostras padrão e imersas por 7, 14 e 30 dias. 

 



66 
 

ANÁLISE DINÂMICO-MECÂNICA (DMA) 
 

O ensaio de análise dinâmico-mecânica foi realizado nas amostras e ilustrado 

nas Figura 24-26. De acordo com os gráficos obtidos, constata-se que o material 

padrão possui um módulo de armazenamento de aproximadamente de 1,9 GPa, na 

faixa de temperatura corporal de 33 °C a 44 °C, e temperatura de transição vítrea (Tg) 

mensurada através do onset do módulo de armazenamento, de aproximadamente 57 

°C. Esses dados estão de acordo com os reportados na literatura onde a Tg do PLA 

varia entre 55 a 70 °C (Hamad et al., 2015; Bergström e Hayman, 2016; Farah et al., 

2016) e o módulo de armazenamento com grandeza entre 103 a 104 MPa (Bergström 

e Hayman, 2016). A presença de α-relaxamento fica clara na Figura 26 revelada pela 

presença de um pico bem definido de tan δ em torno da Tg, acompanhado por uma 

forte diminuição do módulo de armazenamento e está associado à ocorrência da 

transição vítrea por aquecimento assim como relatado por (Picciochi et al., 2007). Para 

as amostras que foram submetidas ao ensaio de imersão por sete e quatorze dias, 

observa-se uma variação na temperatura de transição vítrea, que passaram a 60 °C 

e 62 °C, respectivamente. Essa alteração pode estar relacionada as alterações das 

regiões amorfa restrita atribuídas ao ensaio de imersão e lixiviação de alguns 

monômeros já que houve uma perda de massa durante o processo de imersão do 

material. Apesar da temperatura de transição vítrea do material ser relativamente 

baixa em comparação a outros materiais, estas condições adequam-se para aplicação 

em implantes tendo em vista que o corpo humano possui uma temperatura basal 

média em 37 °C e temperatura vital máxima a 41 °C, já que temperaturas superiores 

a 41 °C podem ocasionar instabilidade e/ou alterações celulares e metabólicas 

podendo induzir uma falência multiorgânica (Mahmoudi et al., 2013). Considerando 

que a temperatura média do corpo humano é abaixo da Tg do PLA, o comportamento 

do material no corpo será de acordo com a região esquerda dos gráficos 

apresentados, ou seja, rígido, possuindo um alto módulo de armazenamento, fator 

relevante para aplicações em regiões que recebem esforços mecânicos. A 

temperatura de transição vítrea do PLA é influenciada por diversos fatores como 

envelhecimento físico, cristalinidade, morfologia e impurezas.  

Por outro lado, esse ensaio demonstrou que o PLA sofre alterações em suas 

propriedades à medida em que é submetido a temperaturas mais elevadas. Este fato 

limita este material aos métodos de esterilização a baixa temperatura, como por 
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exemplo por óxido etileno e esterilização a plasma. Já que outros métodos de 

esterilização tais como por calor úmido ou seco utilizam uma faixa de temperatura de 

esterilização entre 120 a 130 °C.  

 

Figura 24: Resultado do Ensaio de DMA para Módulo de Armazenamento das amostras padrão e 

submetidas ao ensaio de imersão por 7 e 14 dias. 
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Figura 25: Resultado do Ensaio de DMA para Módulo de Perda das amostras padrão e submetidas 
ao ensaio de imersão por 7 e 14 dias.  

 

Figura 26: Resultado do Ensaio de DMA para Tan Delta das amostras padrão e submetidas ao ensaio 
de imersão por 7 e 14 dias. 
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ENSAIO DE FLEXÃO EM 3 PONTOS 
 

O ensaio de flexão em 3 pontos teve por objetivo avaliar o comportamento do 

material quando submetido à flexão.  Os resultados obtidos podem ser observados no 

gráfico Força x Deflexão exibido na Figura 27. A partir dos resultados obtidos foram 

calculados seus valores médio e valores de tensão e deformação que podem ser 

visualizados em formato gráfico nas Figuras 28 e 29, e seus respectivos valores na 

Tabela 7. As amostras padrão apresentaram uma tensão de ruptura média de 92,64 

MPa enquanto as amostras degradas por sete e quatorze dias obtiveram tensão de 

ruptura de 88,88 e 88,51 MPa respectivamente. De acordo com os resultados obtidos 

não houveram alterações significativas da resistência em flexão das amostras imersas 

em relação as amostras padrão. Os valores de tensão de rupturas obtidos são 

próximos aos citados na literatura para o PLA injetado que é de aproximadamente 106 

MPa (Auras et al., 2010; Farah et al., 2016). Além disso, quando comparados a 

trabalhos de PLA impresso, os resultados obtidos possuem valores similares aos 

encontrados por (Letcher e Waytashek, 2014) (90MPa), (Liu et al., 2017) (83,51 MPa) 

e maior ao encontrado no trabalho de (Chacón et al., 2017) (51 MPa).  

Por outro lado, quanto a deflexão das amostras durante o ensaio, percebeu-se 

que para as amostras padrão, o valor médio de deflexão no centro do vão foi de 6,44 

mm enquanto que para as amostras imersas por 7 dias foi de 6,39 mm e para as 

amostras imersas por 14 dias de 6,79 mm. O que indica que após o início do processo 

de degradação, no primeiro período (7 dias) houve uma menor deflexão enquanto que 

no segundo período (14 dias) houve uma maior deflexão do material, isto pode estar 

relacionado ao ganho de massa do material após a absorção da solução no período 

de 7 dias e a perda de massa do material após os 14 dias relatado no ensaio de 

avaliação de alteração de massa.   

Outro ponto analisado, é a deformação atingida no ponto de ruptura do material. 

As amostras padrão obtiveram uma deformação média de 4,6% enquanto as amostras 

imersas por 7 dias 4,5% e as amostras imersas por 14 dias de 4,8%. Os valores 

encontrados de deformação de ruptura caracterizam um material frágil e estão de 

acordo com os valores de deformação no ponto de ruptura de 2-10% do PLA 

convencional (Auras et al., 2010).  

Ademais, o módulo de elasticidade em flexão do material foi calculado e obteve-

se um módulo de 2,7 GPa para as amostras padrão, 2,6 GPa para as amostras 
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imersas por 7 dias e 2,4 GPa para as amostras imersas por 14 dias. Pode-se perceber 

que houve uma tendência de redução no módulo de elasticidade em flexão para as 

amostras imersas em relação as amostras padrão, o que pode estar associado as 

alterações ocorridas no material durante o processo de imersão, mas esta redução 

não foi significativa. 
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Tabela 7: Resultados obtidos a partir do ensaio de flexão em 3 pontos. 

Tipo de 

Amostra 

Força Máxima 

Aplicada (N) 

Deflexão 

Máxima (mm) 

Força 

máxima 

média (N) 

Deflexão 

máxima média 

(mm) 

Tensão de 

ruptura média 

(MPa) 

Deformação média de 

ruptura (mm/mm) 

Módulo de 

Elasticidade médio 

(GPa) 

Padrão 

168,22 6,81 

152,03 ± 

16,35 
6,44 ± 0,62 92,64 0,046 2,7 

167,17 6,91 

148,98 6,10 

161,08 6,08 

128,03 7,16 

138,68 5,56 

Imersa por 

7 dias 

 

152,60 7,08 

145,86 ± 7,53 6,39 ± 0,5 88,88 0,045 2,6 

141,55 5,71 

141,50 6,80 

143,08 6,14 

157,74 6,51 

138,67 6,1 

Imersa por 

14 dias 

156,06 6,56 

145,24 ± 

14,72 
6,79 ± 0,51 88,51 0,048 2,4 

140,40 6,09 

150,00 7,43 

117,85 7,33 

157,47 6,75 

149,69 6,58 
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Figura 27: Gráfico Força x Deflexão do ensaio de flexão das amostras padrão e imersas por 7 e 14 
dias.  

 

 

Figura 28: Gráfico Força Média x Deflexão Média do ensaio de flexão das amostras padrão e imersas 
por 7 e 14 dias. 
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Figura 29: Gráfico Tensão x Deformação médio do ensaio de flexão nas amostras padrão e imersas 
por 7 e 14 dias. σf – Tensão de ruptura; σE – Tensão limite da região elástica. 

 

A partir dos resultados obtidos no ensaio de flexão em 3 pontos, os valores de 

deformações dentro do regime elástico do material foram utilizados para análise da 

vida em fadiga do material.    
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ENSAIO DE FADIGA 
 

O ensaio de fadiga realizado utilizou o parâmetro de deformação por número 

de ciclos. O aparato utilizado permitiu a submersão das amostras em solução tampão 

para a realização deste ensaio. Os resultados obtidos do ensaio podem ser 

visualizados na Figura 30. As amostras padrão de PLA montadas sobre o sistema de 

flexão em 3 pontos e submersa em solução tampão obteve uma vida a fadiga média 

de 4888 ciclos para uma deformação de 1% e de 59520 para uma deformação de 

0,25%. Enquanto as amostras não submersas obtiveram uma vida a fadiga média de 

21225 para uma deformação de 1% e 136814 para uma deformação de 0,25%. Houve 

uma redução da vida em fadiga de 77% para as amostras submersas submetidas à 

deformação de 1% e uma redução de 56,5% para as amostras submersas submetidas 

à deformação de 0,25% em relação as amostras não submersas. Os resultados 

demonstram uma simulação do meio em que o PLA aplicado a área de saúde será 

submetido. Pode-se perceber que o material possui uma redução significativa da vida 

em fadiga quando submersos, devido à alta sensibilidade do PLA a solução. Tendo 

em vista que o PLA foi submetido a ciclos repetitivos e oscilação de movimento o que 

permitiu uma permeação da solução pelo material, acelerando em tempo real a 

degradação do material e sua ruptura devido as cargas de tensões. Esse ensaio torna-

se importante pois o corpo humano é composto por movimentos cíclicos, o que 

permite inferir a resistência do material possui um curto prazo quando inserido no 

corpo humano, ou até mesmo não podendo ser aplicado a regiões que possui altas 

cargas de tensões. Devido a este resultado, pode-se afirmar que o PLA impresso 

reduz sua resistência a fadiga após a sua implantação no corpo humano. O que 

restringe a utilização deste material em regiões que possuem altas cargas e 

movimentos cíclicos repetitivos tais como os membros inferiores que suportam cargas 

de peso e envolvem movimentos cíclicos de caminhada, contração muscular, 

aproximação de eixos ósseos.  

A tensão média aplicada no ensaio de deformação a 0,25% foi de 5,5 MPa até 

chegar sua variação mínima mantendo-se a deformação, esta carga corresponde em 

média a 6,1% da tensão de ruptura do material enquanto que para a deformação de 

1% a variação média foi de 13,5 MPa até o valor mínimo para manter a deformação, 

o que corresponde a 15% da tensão de ruptura máxima.  
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Outro ponto interessante é que o PLA impresso é processado camada a 

camada e submetido a alta temperatura durante o processo de impressão o que pode 

influenciar diretamente no resultado de suas propriedades mecânicas. O fato das 

camadas estarem diretamente ligadas a forma como há as propagações de trincas 

pelo material, podendo estar relacionado a micronucleações camada a camada e 

propagações de trincas camada a camada como também observado em alguns 

trabalhos (Letcher e Waytashek, 2014; Chacón et al., 2017; Ezeh e Susmel, 2018). 

 

 

Figura 30: Resultados do ensaio de vida em Fadiga das amostras padrão e submersas em solução 
tampão pH 7,0.  

 

A partir dos resultados dos ensaios de imersão e mecânicos obtidos, e levando 

em consideração ao que foi descrito na revisão bibliográfica que a biodegradação do 

PLA in vivo é realizada por macrófagos e após a quebra do implante existem reações 

inflamatórias que desencadeiam um encapsulamento fibroso para reabsorção do 

material, pode-se dizer que destina esse material a aplicações que necessitem da 
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reabsorção rápida, já que o PLA possui uma redução significativa da vida em fadiga 

quando em contato com solução fosfato salina que simula os fluidos biológicos.  
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CONCLUSÕES 
 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho podemos concluir que o PLA 

impresso possui sensibilidade a solução fosfato salina, alterando suas propriedades 

mecânicas e químicas: 

 Alteração da estabilidade dimensional, fragilizando o material após o 

período de trinta dias de imersão; 

 Presença de bandas de OH livre e COC devido a hidrólise das 

ligações éster nas amostras imersas por períodos de quatorze e trinta 

dias;  

 Aumento da temperatura de transição vítrea nas amostras imersas 

em solução fosfato salina por quatorze dias comprovadas através dos 

ensaios de DMA; 

 Após o ensaio de imersão não houveram alterações significativas do 

material quanto resistência a flexão em 3 pontos; 

 Redução significativa da vida em fadiga do material em 77% para 

deformação de 1% e 56,5% para deformação de 0,25% quando o 

material está submerso a solução fosfato salina. 

 

O PLA impresso apresentou propriedades de degradação hidrolítica relevante 

para seu uso como biomaterial, apresentando uma redução da sua propriedade de 

vida em fadiga e característica de erosão granular de degradação o que possibilita 

sua aplicação para liberação de fármacos e implantes como membranas de condução 

celular em engenharia tecidual, porém maiores estudos de degradação enzimática e 

ensaios celulares são necessários para comprovação total da eficácia desse 

biomaterial.  
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