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RESUMO 

 

Lopes, Iago José Vitral Rezende. Análise de microporosidade e estrutural de 

suportes constituídos de poli (ácido lático) fabricados em impressora 3d para 

aplicação em processos de regeneração óssea, 2017. 75 p. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica). 

 

 O presente trabalho tem por finalidade avaliar a influência de 

determinados parâmetros de impressão 3D e seus respectivos impactos nas 

características estruturais e nos tamanhos de microporos. Para tal, cerca de 

quinze suportes constituídos de Poli (ácido lático), com critérios de impressão 

diferenciados previamente no software Slic3r, foram produzidos através de 

prototipagem 3D e submetidos primeiramente a análise microscópica no intuito 

de avaliar a dispersão, quantidade e formato dos microporos. Posteriormente, as 

peças foram sujeitas a ensaio de compressão, com o propósito de avaliar sua 

eficiência estrutural. Dos quatro parâmetro variados, sendo eles número de 

camadas perimetrais, espessura do filamento, densidade interna e padrão de 

impressão, os resultados evidenciam que suportes com espessura de filamento 

de impressão de aproximadamente 0,2mm, valores de densidade interna entre 

30% e 35%, padrão de impressão interna Honeycomb e com cerca de 5 camadas 

perimetrais, são aqueles que melhor atendem aos requisitos estipulados, uma 

vez que possuem capacidade estrutural de aproximadamente 25MPa e ao 

mesmo tempo, dispõem de microporos suficientes para viabilizar a 

vascularização e interação do suporte com o organismo. 

 

Palavras-chave: Impressão 3D; Polímeros Bioabsorvíveis; Regeneração Ossea.  

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Lopes, Iago José Vitral Rezende. Microporosity and structural analysis of 

supports made of poly (lactic acid) manufactured in 3D printer for application in 

bone regeneration processes, 2017. 72 p. Monograph (Graduation in Mechanical 

Engineering). 

 

The present work has the purpose of evaluating the influence of certain 3D 

printing parameters and their respective impacts on the structural characteristics 

and the sizes of micropores. To this end, about fifteen substrates made of Poli 

(lactic acid), with printing criteria previously differentiated in the software Slic3r, 

were produced through 3D prototyping and first submitted to microscopic analysis 

in order to evaluate the dispersion, quantity and format of the micropores. 

Subsequently, the pieces were subjected to compression test, in order to 

evaluate their structural efficiency. From the four varied parameters, such as 

number of perimeter layers, filament thickness, internal density and print pattern, 

the results show that scaffolds with a filament thickness of approximately 0.2mm, 

values of internal density between 30% and 35% , Honeycomb internal printing 

pattern and with about 5 perimeter layers, are those that best meet the stipulated 

requirements, since they have a structural capacity of approximately 25MPa and 

at the same time, they have enough micropores to enable the vascularization and 

interaction of the support with the organism. 

 

Keywords: 3D printing; Bioabsorbable Polymers; Bones tissue regeneration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O anseio crescente da população por maior qualidade de vida, faz com 

que a interação entre Ciências da Saúde e as mais diversas áreas da Engenharia 

se torne cada vez mais usual. A busca por soluções que garantam o bem estar 

pessoal, tanto físico quanto mental, se torne frequente. Nesse contexto, 

materiais que venham a contribuir na recuperação de traumas e patologias que 

levam a perda óssea são alvos recorrentes de pesquisa. 

Por se tratar de um tecido extremamente dinâmico e com alta capacidade 

regenerativa, estudos relacionados a regeneração óssea se destacam dentro da 

vasta gama pesquisada. Em contrapartida, a capacidade óssea regenerativa é 

limitada pelo tamanho da lesão. Deformidades ósseas extensas provocadas por 

traumas e extirpações não se regeneram espontaneamente. Como tentativa de 

sanar esse problema, surgem os suportes tridimensionais que tem por finalidade 

permitir interações celulares e promover sustentação estrutural ao novo tecido 

ósseo em formação. 

O material de constituição dos suportes deve ser escolhido 

minuciosamente na intenção de contribuir em primazia na recuperação óssea. 

Dentre eles, os biopolímeros são materiais que merecem especial atenção por 

suas propriedades físicas e seu modo de interação com o organismo.  Alinhado 

a escolha do material, o processo de fabricação do suporte é outro fator a ser 

relevado. Com o advento da impressão 3D, é possível produzir estruturas com 

maior controle de processo, influenciando diretamente em seu grau de qualidade 

e, por consequência, nas características finais do suporte.
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1.2 MOTIVAÇÃO 

 

 No intuito de auxiliar o crescimento ou até mesmo substituir partes ósseas 

degradadas, os metais são, nos dias atuais, um dos materiais mais utilizados em 

implantes. Apesar de biotoleráveis, os mesmos exercem pouca ou nenhuma 

interação com o organismo, podendo comprometer severamente o processo de 

regeneração óssea. A fragilidade do tecido em tratamento faz com que a 

possibilidade de refraturas no local aumente se necessário outras intervenções 

durante o tratamento. Desta forma, o estudo de materiais de fácil prototipagem, 

que requisitem menores intervenções após implantados e que promovam 

maiores interações entre implante e o organismo são de grande interesse e 

necessidade científica. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 O principal objetivo do presente trabalho é avaliar a viabilidade de 

fabricação de peças bioabsorvíveis confeccionados em impressora 3D.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Este estudo se propõe a analisar como a variação de determinados 

parâmetros de impressão 3D afetam a capacidade estrutural e a 

microporosidade do suporte. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

 Após desenhar alguns possíveis modelos de suportes em software CAD, 

os mesmos foram submetidos a simulações estruturais no intuito de selecionar 

aquele que possui maior similaridade com os ossos humanos e melhor relação 

volume e eficiência estrutural. Selecionado o formato, deu-se início a etapa de 

impressão 3D. Através dos softwares Slic3r e Repetier-Host, foi possível variar 

determinados parâmetros de impressão para avaliação. Desse modo, cerca de 

quinze peças foram impressas e submetidas a análise microscópica e, 

posteriormente, a ensaios de compressão. Utilizando o microscópio Olympus 

bx51  as peças foram submetidas a análise de seus microporos no intuito de 

garantir que a vascularização seja possível em seu interior. Como etapa final, o 

ensaio de compressão foi executado. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 

2.1 BIOMATERIAIS 

  

Com o aumento da expectativa de vida da população, a busca por novos 

métodos e metodologias que cooperem para a manutenção da qualidade de vida 

são cada vez mais ansiados. De acordo com dados divulgados pela IOF 

(Internacional Osteoporoses Foundation) em 2017, cerca de 8,9 milhões de 

fraturas ocorrem anualmente devido a osteoporose. Destaca-se ainda o aumento 

de traumas e fraturas decorrentes de acidentes de automóveis. Assim, faz-se 

necessário uma associação entre as ciências biomédicas e a engenharia na 

busca de soluções eficientes para tratamento de tais lesões.  

Com o avanço a partir de 1980 de tecnologias para a fabricação de 

suportes (BOSE; VAHABZADEH; BANDYOPADHYAY, 2013) o estudo de 

materiais aptos para a fabricação dos mesmos, se torna imprescindível. 

Materiais que possuem a capacidade de interagir com sistemas biológicos, 

tornando-os viáveis para utiliza-los em dispositivos médicos, são chamados 
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biomateriais (WILLIAMS, D. F, 1987). Fazem parte dessa classe, materiais 

extracorporais passivos de implantes médicos, odontológicos e farmacêuticos 

que venham a contribuir com a saúde (DEE et. al. 2002). 

Na Conferência de Consenso em Biomateriais para aplicações clínicas, 

realizada em 1982, o termo biomaterial é definido como: 

“Qualquer substância (outra que não droga) ou combinação 
de substâncias, sintética ou natural em origem, que possa ser 
usada por um período de tempo, completa ou parcialmente 
como parte de um sistema que trate, aumente ou substitua 
qualquer tecido, órgão ou função do corpo” (HELMUS E 
TWEDEN, 1995). 

A escolha de determinado biomaterial está intimamente ligado à sua 

empregabilidade. Podendo ser metais, cerâmicos, polímeros sintéticos e 

macromoléculas naturais que são processados a fim de serem utilizados em 

dispositivos médicos que se relacionam intimamente com as proteínas, 

células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos (GRANJEIRO, 2010, apud 

FERNANDES,2011). 

Da grande gama de requisitos que um biomaterial deve atender, duas 

se destacam: a biocompatibilidade e a biofuncionalidade. A primeira diz 

respeito ao material e seus possíveis produtos de degradação, estes devem 

ser tolerados pelos tecidos envoltórios e não devem danificar o organismo a 

curto e longo prazo (JAHNO,2005). 

“A biocompatibilidade de um material para implante é 
ótima se o material proporciona a formação de tecidos 
normais na sua superfície e, adicionalmente, estabelece uma 
interface contínua capaz de suportar as cargas que 
normalmente ocorrem no local da implantação” (DUCHEYNE 
E KOHN, 1992 apud CARNEIRO, 2007). 

 Para ser considerado um material de implante, é necessário que 

atenda aos seguintes requisitos (RAVAGLIOLI,1992): 

a) O material deve ser esterilizável; 

b) Os tecidos não devem causar uma degradação inesperada do 

material; 

c) O material deve ser bifuncional, possuir características mecânicas 

adequadas para cumprir a função desejada, pelo tempo desejado; 
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d) O material deve ser biocompatível, sua presença não deve causar 

efeitos nocivos no local do implante ou no sistema biológico;   

         O implante precisa desempenhar com maestria os papeis para os quais 

foi designado, seja estático ou dinâmico. A biofuncionalidade é um conjunto 

de propriedades que garante a certo dispositivo a capacidade de executar 

uma função similar ao material que está sendo substituído (BOSCHI,1996). 

 

 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS BIOMATERIAIS 

 

Os biomateriais podem ser classificados em quatro classes de acordo 

com o seu comportamento fisiológico (HENCH; WILSON, 1993): 

Biotoleráveis, materiais que são apenas tolerados pelo organismo, 

isolados do restante dos demais órgãos por uma camada de tecido mole 

fibroso ao longo da interface. Esta camada é induzida pela liberação de 

compostos químicos, íons, produtos de corrosão e outros por parte do material 

implantado. Quanto mais espessa a camada fibrosa formada, menor é a 

tolerabilidade dos tecidos ao material. Nesta classificação, se encaixam os 

polímeros sintéticos e grande parte dos metais. 

Bioinerte, materiais também tolerados pelo organismo. A formação de 

tecido envoltório mole fibroso é mínima, praticamente inexistente. Tal 

acontecimento, se explica devido à pouca (praticamente nula) liberação de 

componentes por meio do material. A quantidade de células fagocitárias na 

interface é mínima, a resposta fagocítica será transiente e um fino envoltório 

se estabelecerá no implante após executado. Como exemplo de material 

bioinertes mais utilizados temos: zircônio, titânio, alumina e ligas de titânio. 

São materiais menos propensos a desenvolverem reações biológicas 

adversas devido a sua maior estabilidade química (DUCHEYNE E KOHN, 

1992 apud CARNEIRO, 2007). 

Bioativos, classifica materiais que interagem em natureza química com 

o tecido ósseo (osteointegração) sem que haja prejuízo. A similaridade 



21 

 

 
 

química entre estes materiais e a parte mineral óssea permitem uma ligação 

entre ambos, possibilitando a osteocondução por meio do recobrimento por 

células ósseas. A bioatividade ocorre ao possuirmos uma relação mutualística 

entre o material e o tecido ósseo. Os principais materiais que compõem esta 

classe são os vidros bioativos, vidro-cerâmicos a base de fosfatos de cálcio, 

compostos de fosfato de cálcio e a hidroxiapatita. 

Bioabsorvíveis, materiais que após certo período de tempo em contato 

com os tecidos são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo. 

Tais materiais são de grande interesse em aplicações clínicas, uma vez que 

se torna desnecessário uma nova intervenção cirúrgica para a remoção do 

material implantado. Como principais exemplos destes materiais temos o 

fosfato tricálcico (TCP) e os biopolímeros (como é o caso do poli ácido lático 

(PLA)).  

 

2.3 POLÍMEROS  

 

Polímeros tem como significado “muitas partes” e designa uma molécula 

grande composta por unidades menores repetitivas (RUDIN; CHOI, 2015). São 

macromoléculas contendo um número de átomos encadeados superior a uma 

centena, podendo atingir valor ilimitado. As propriedades dessa união de 

moléculas ganham especificidades próprias, essas características são 

dominantes perante a natureza química dos átomos ou dos grupos funcionais 

presentes (MARZO; MENDES, 1999). 

Na maioria dos casos, os polímeros apresentam baixa densidade, 

pequena resistência a temperatura, baixas condutividades térmicas e elétricas, 

etc. A temperatura elevadas (100-300°C) se tornam fluidos viscosos podendo 

ser processados através de procedimentos termomecânicos que permitem a 

fabricação de peças com diversas formas (JAHNO,2005). 

Para alguns autores, os polímeros representam a grande contribuição da 

Química durante o desenvolvimento industrial do século XX. Apesar de não 

conter provar, Staudinger por volta de 1920 apresentou um trabalho que 

considerava a borracha natural e outros produtos sintetizados de estrutura 

química não conhecida, como sendo materiais consistentes de moléculas de 

cadeias longas, e não apenas agregados coloidais de pequenas moléculas como 
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pensado até então. Em 1928 os cientistas reconheceram os polímeros como 

substâncias de elevado peso molecular (MARZO; MENDES, 1999). 

Os polímeros podem ser subdivididos em dois grandes grupos: naturais e 

sintéticos. Tendo como base os polímeros naturais, os pesquisados buscam a 

cada dia a recriação de seus padrões para a produção de similares sintéticos. 

Tais pesquisas e investimentos na Química de Polímeros tiveram um grande 

impulso após a II Guerra Mundial devido a busca por alternativas na cura de 

fraturas e traumas (RAMOS, 2007). 

 

 

 

2.4 BIOPOLÍMEROS 

 

O interesse pela utilização de biopolímeros se torna crescente ao longo dos 

anos uma vez que este é uma alternativa sustentável se comparado a polímeros 

derivados do petróleo. Apesar de não haver definições padronizadas sobre 

biopolímeros, alguns autores os caracterizam como polímeros compostos de  

algumas poucas unidades que contém carbono e são usadas em organismos 

vivos ou se originam deles (RUDIN; CHOI, 2015).  

A inviabilidade idealizada de substituição do órgão danificado por um novo 

que desempenhe as mesmas funções e não cause resposta imunológica, forçou 

a sociedade a buscar métodos para recuperação do organismo deteriorado. 

Neste contexto começam a ser criado os implantes. Estes podem ser 

classificados em dois grupos em função do seu tempo de permanência no 

organismo: os temporários e os permanentes. Como expostos anteriormente, a 

utilização de implantes permanentes constituídos de materiais biotoleráveis e 

bioinertes são correntes nos dias atuais. Embora o uso de tais materiais seja 

comum, estes podem causar fenômenos de inflamações crônicas (o que é 

normal devido a reatividade entre tais peças e o tecido em questão) mas, 

decorrente deste evento, complicações mais severas podem ocorrer, como é o 

caso da contração dos tecidos (JAHNO, 2005). Uma das alternativas para 

recuperação de uma estrutura biológica que não pode ser reparada 

naturalmente, é o implante de biopolímeros, uma vez que estes são fáceis de 

manusear e produzir, além de possuírem características mecânicas semelhantes 
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à dos materiais biológicos (BARBANTI, et al. 2005). 

Uma das grandes vantagens do uso de biopolímeros é sua propriedade de 

biodegradabilidade. A biodegradabilidade de um polímero diz respeito a 

possibilidade de sua estrutura química ser metabolizada por micro-organismos 

e fungos e transformada em segmentos de polímeros mais curtos (RUDIN; 

CHOI, 2015). Desta forma, não seria necessário uma segunda intervenção 

cirúrgica para a retirada de um implante uma vez que este se deterioraria a 

medida que o novo organismo em recuperação se estabelece. 

Para melhor definição diante das possíveis funções que um biopolímero 

pode ser destinado, Vert et al. (1992) propõe a subdivisão dos mesmos em três 

grupos, sendo estes: biodegradáveis, bioreabsorvíveis e bioabsorvíveis. 

O termo Biodegradável é designado a polímeros que devido a 

degradação macromolecular sofrem dispersão in vivo, mas sem a eliminação 

dos produtos e subprodutos pelo organismo. Polímeros biodegradáveis 

podem ser atacados por elementos biológicos de forma que a integridade do 

sistema seja afetada, formando-se fragmentos ou outros subprodutos de 

degradação, que podem ser removidos do seu local de ação, mas não 

necessariamente do organismo. 

Bioreabsorvíveis são materiais poliméricos e dispositivos sólidos que 

mostram degradação através da diminuição de tamanho e que são 

reabsorvidos in vivo; i.e. materiais que são eliminados por rotas metabólicas 

do organismo. Bioreabsorção é um conceito que reflete a eliminação total 

do material e dos subprodutos de degradação (compostos de baixa massa 

molar) sem efeitos colaterais residuais. O uso da palavra “bioreabsorção” é 

utilizado quando há eliminação total. 

Bioabsorvível são materiais poliméricos e dispositivos que podem se 

dissolver em fluidos corpóreos sem qualquer clivagem da cadeia 

macromolecular ou diminuição de massa molar. Por exemplo, este é o caso 

da lenta dissolução de implantes solúveis em fluidos orgânicos. Um 

polímero bioabsorvível pode ser bioreabsorvível se suas macromoléculas 

são excretadas. 

Das grandes vantagens do uso de biopolímeros, destacam-se (JAHNO, 

2005 apud UFMG, 2005): 
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• Resistência a corrosão; 

• Baixa densidade; 

• Facilidade de fabricação e modelamento; 

• Comportamento elastomérico; 

• Baixa condutividade elétrica; 

• Baixo consumo energético para processamento; 

• Na maioria dos casos, hidrolisáveis. 

 

Biopolímeros são empregados na engenharia de tecido na intenção de 

promover adesão celular, manutenção da função de diferenciação celular 

sem impedir a proliferação da mesma e como moldes para organização e 

direcionamento do crescimento das células (YANG, et. al. 2003).  

Em aplicações voltadas para a área médica, um grupo de biopolímeros 

reabsorvíveis tem se destacado; os poli(α-hidróxi ácidos). Apesar da pouca 

flexibilidade e elevado tempo de decomposição no organismo, o biomaterial 

é alvo de estudo ao longo dos anos (JAHNO, 2005). São exemplos de tal 

grupo: o poli(ácido láctico) (PLA), a poli(ε-caprolactona) (PCL), o poli(ácido 

glicólico) (PGA) e a poli(p-dioxanona) (PDO). 

 

2.5 SUPORTES CONSTITUÍDOS DE POLI (ÁCIDO LÁTICO) 

 

 Suportes, habitualmente conhecidos no mundo acadêmico como 

scaffolds, são estruturas biocompatíveis (reabsorvível no caso do poli ácido 

lático) ao tecido ósseo que permitem interações bioquímicas e biocelulares, 

auxiliam na regeneração óssea in vivo e adicionam resistência mecânica e 

suporte estrutural no local em tratamento (BOSE; VAHABZADEH; 

BANDYOPADHYAY, 2013). 

Dentre as várias vantagens do uso do poli (ácido lático) como material 

utilizado na confecção do suporte, duas se destacam: não há necessidade de 

um segundo evento cirúrgico para remoção do implante e a carga que 

primeiramente é suportada pela estrutura, gradualmente é transferida para o 

osso uma vez que o implante se degradará a medida que o osso se restabelece. 
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Um osso fraturado fixado com materiais apenas biotoleráveis (como é o caso de 

um pino de aço imaculado), tem a tendência a refratura ao realizar a remoção 

do implante (ATHANASIOU, et. al. 2013). A carga que supostamente deveria ser 

aos poucos transferida para o osso, é suportada pelo implante em tempo inteiriço 

durante a permanência do mesmo no organismo, quando este é removido, o 

osso pré-estabelecido não está em condições de suportar tal carga exigida.   

Como forma de padronizar nomenclaturas e metodologias no campo da 

engenharia de tecidos, criou-se as normas ASTM por órgãos governamentais 

europeus, japoneses, canadenses, entre outros. Seguindo a norma vigente, a 

preparação do produto da engenharia de tecido segue algumas determinadas 

etapas (RIBEIRO, 2009) 

 A primeira etapa consiste na seleção e fabricação do suporte. Dos 

parâmetros levantados em consideração durante o processo de fabricação, dois 

se destacam: a porosidade e a capacidade estrutural.  

 O segundo procedimento consiste na semeadura das populações de 

osteoblastos (células responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos 

da matriz óssea) e condrócitos (células que participam do crescimento diagonal 

da cartilagem) sobre o suporte em ambiente estático. Uma pequena biópsia do 

paciente em questão é executada e o material extraído é cultivado no suporte 

sob condições de cultura controladas (REZMAN, 2006). 

Caracterizamos a terceira etapa como o crescimento do tecido 

prematuro. As populações de células inoculadas na etapa dois exercem 

maiores interações entre si, possibilitando a formação de um tecido recente. O 

ambiente deixa de ser estático e passar a ser dinâmico (utilização de sppiner 

frask). 

O tecido pré-estabelecido aos poucos sofre maturação, possibilitando, 

com o auxílio de um biorreator (aparelhos controlados por computador que 

fornecem continuamente nutrientes e gases fisiológicos, cooperando na 

regularização celular), o crescimento e transformação do mesmo em sistema 

fisiológico. O processo de mutação descrito acima caracteriza a etapa quatro. 

Após o sistema fisiológico estabelecido, o quinto passo consiste no 

transplante cirúrgico. Uma abordagem alternativa e promissora no futuro é o 
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implante de protótipos para o crescimento do tecido diretamente in vivo com o 

objetivo de estimular e direcionar a formação de tecido in situ (DROTLEFF, et. 

al. 2004). A vantagem desta abordagem é o número reduzido de operações 

necessárias, resultando em um menor tempo de recuperação do paciente. 

A sexta e última etapa consiste na assimilação e remodelação do 

transplante para manipulação do tecido. Nesta última parte, temos a 

adequação do suporte in situ executada pelo próprio organismo para melhor 

atender a suas respectivas necessidades. 

Na figura 1 temos a representação gráfica de todas os passos 

mencionadas anteriormente. As letras dispostas de A a F, simbolizam cada uma 

dessas etapas respectivamente e, os algarismos romanos expostos na figura, 

equivalem as definições mostradas na tabela 1. 

   

Figura 1. Exposição gráfica da complexa interdependência da perda de peso molecular e a 
massa perdida do suporte. 

 

Fonte: HUTMACHER, 2000. 
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Tabela 1. Relação entre os algarismos romanos e seus respectivos significados na figura 1. 

Numeração Equivalência 

I Hidratação 

II Hidratação e degradação 

III Degradação e perda de massa 

IV Reabsorção e Metabolização 

V Metabolização 
Fonte: HUTMACHER, 2000. 

  

A estrutura física do suporte deve sustentar a constituição polímero, célula e 

tecido desde a semeadura celular até ser remodelada pelo tecido hospedeiro. 

Além disso, a matriz deve fornecer fulcro por tempo suficiente, para suportar as 

tensões e carregamentos in vivo (YOUNG, et. al. 1997). Diante disso, faz-se 

necessário um estudo aprimorado de degradação e reabsorção da estrutura uma 

vez que a constituição polímero/ tecido deve manter suas propriedades físicas e 

mecânicas por pelo menos seis meses. Assim, é possível que a estrutura óssea 

se remodele sob alívio fisiológico (HILLSLEY; FRANGOS, 1994). Nos doze 

meses seguintes, a estrutura é metabolizada pelo organismo sem que haja uma 

reação inflamatória. A medida que o tecido ósseo se regenera e a estrutura se 

decompõe, torna-se mais evidente que as propriedades mecânicas do suporte 

devem ser similares a do tecido hospedeiro desde o momento da implantação 

(HOLLINGER; CHAUDHARI, 1992). 

 Thompson et. al. (1996) ao estudarem uma matriz de biopolímeros 

reabsorvíveis submetidas a cargas compressivas cíclicas, concluíram que as 

mudanças morfológicas e superficiais evidenciam que o carregamento 

compressivo inicialmente colapsa e endurece a matriz polimérica. Ocorre uma 

menor diminuição do peso molecular uma vez que a vascularização é 

comprometida devido a estrutura se tornar mais compacta (menor possibilidade 

de hidrólise). Haverá um ponto em que, a arquitetura da matriz não acomodará 

o carregamento mecânico e começará a perder sua integridade. Como 

conclusão, a arquitetura do suporte deve suportar por tempo suficiente, o 
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carregamento mecânico in vitro e in vivo. 

Para o futuro estudo em questão, focaremos nossa discussão na primeira 

etapa exposta anteriormente (seleção e fabricação do suporte) e como as 

propriedades estruturais e a porosidade do suporte são estabelecidas de modo 

a garantir uma peça adequada para um implante. 

 

2.5.1 Estrutura do Suporte 

 

 Dentre os estudos preliminares a fabricação do suporte, as análises dos 

parâmetros estruturais compõem um dos principais requisitos para a garantia de 

um projeto de qualidade. Apesar da utilização de padrões geométricos como 

triângulos, quadrados, pentágonos ou hexágonos para composição da parte 

interna do suporte (HUTMACHER, 2000), existem outras composições de maior 

grau de complexibilidade que necessitam maior controle e eficiência para sua 

fabricação. 

  

Figura 2. Estrutura interna composto por complexa arquitetura fabricada em processo de 
deposição fundida 

 

Fonte: KALITA, et. al. 2003. 

 

A utilização de design de suportes semelhantes a estrutura do órgão em 

tratamento pode vir a ser algo vantajoso (HUTMACHER, 2000). Na intenção de 

estabelecer a maior similaridade possível entre a peça e seu respectivo órgão, 
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alguns pesquisadores optam por produzir peças com gradientes de densidade e 

mudança no padrão interno de impressão. Apesar de simular de melhor forma o 

órgão em restauração, a junção das matrizes pode por vezes, promover 

concentradores de tensão, dificuldade de encaixe e dificuldade de transporte de 

fluido na parte transitória. 

 

Figura 3. Suporte produzido com variação de sua densidade e seu padrão de impressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por volta de 1997, Ingber e seu grupo desenvolveram suportes com base 

em um conceito denominado tensegrity (sistema estabelecido quando um 

conjunto de componentes compressivos descontínuos interagem com um 

conjunto de componentes de tração contínuos para definir um volume estável no 

espaço (PUGH, 1976)). Os suportes foram projetados aplicando este padrão de 

modo que toda a estrutura distribuísse uniformemente e equilibrasse as tensões 

mecânicas (INGBER; et. al. 1997). 

A medida que se aumenta a rigidez do suporte ao aumentarmos sua 

densidade, acabamos por diminuir a permeabilidade do mesmo, uma vez que os 

espaços utilizados para transação de fluidos são preenchidos. Este fato acaba 

por limitar o crescimento adequado do neo-tecido. Em contrapartida, ao 

executarmos o processo contrário, acabamos por comprometer as 

Fonte: KALITA, et. al. 2003. 



30 

 

 
 

características estruturais do suporte. A otimização de um processo multi-

objetivo é essencial para buscar arquiteturas de peças ideais que promovem um 

desempenho eficaz tanto mecânico, quanto biológico (CHEN; ZHOU; LI, 2011). 

Outro aspecto a ser levado em questão ao tratarmos das características 

estruturais do suporte, é sua taxa de degradação. Um design ótimo inicial pode 

não garantir as características ansiadas de degradação do material. Há duas 

categorias de degradação polimérica. A primeira, denominada degradação 

“superficial”, ocorre primeiramente na superfície em contato com o líquido 

circundante enquanto a segunda, denominada degradação “em massa” 

proporciona a degradação em todo o domínio do material (BURKERSRODA; 

SCHEDL; GOPFERICH, 2002). O poli (ácido lático) (PLA), se enquadra na 

segunda categoria (GOPFERICH, 1996). Quantificar e controlar o processo de 

degradação para obter melhores resultados de regeneração do tecido pré-

estabelecido é um desafio (BAWOLIN et. al, 2010).   

 

2.5.2 Porosidade do Suporte 

 

 Assim como o estudo das propriedades estruturais do suporte são de vital 

importância para a garantia de um projeto satisfatório, a análise dos tamanhos 

de poros da estrutura e as possíveis consequências provenientes de sua 

variação são partes cruciais que necessitam ser relevadas. Apesar de 

abordados em tópicos diferentes, o estudo das propriedades estruturais (que 

abrange tanto a parte de resistência do suporte quanto sua forma de 

degradação) e o estudo do tamanho de poro se encontram intimamente ligados, 

uma vez que pequenas variações em um dos segmentos, pode afetar o outro 

em grande escala. 

 A porosidade e o tamanho dos poros dos suportes desempenham um 

papel crítico na formação óssea in vitro e in vivo (KARAGEORGIOU; KAPLAN, 

2005). Num primeiro estágio, o crescimento ósseo ocorre na periferia do suporte, 

com uma mineralização negativa no interior da peça. Para o crescimento 

continuo do osso, a conexão de poros é importante para o transporte de 

nutrientes e moléculas para o interior da peça, possibilitando o crescimento das 
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células e vascularização no interior da estrutura, bem como a remoção de 

resíduos (BOSE; VAHABZADEH; BANDYOPADHYAY, 2013). 

 No que diz respeito ao tamanho dos poros que constituem a estrutura, 

vários autores expõem suas conclusões acerca do assunto.  

 (WU et. al. 1996) e (LE HEUC et. al. 1995), afirmam que os poros devem 

ser projetados para proporcionar a interligação em escala global no suporte. De 

acordo com os autores, pesquisadores em épocas passadas descreviam o 

tamanho dos poros como micro (largura menor que 100µm) ou macro (largura 

maior que 100µm). Independente da denominação garantida ao tamanho do 

poro, o que deve ser levado em consideração é sua capacidade de 

interconectividade ao longo da peça e sua capacidade de transporte de fluidos. 

  (KARAGEORGIOU; KAPLAN, 2005) e (JONES et. al. 2007) sustentam a 

tese de que é necessário um tamanho mínimo de poro entre 100 e 150µm para 

a formação óssea. No entanto, segundo os autores, a formação e vascularização 

óssea são mais eficazes em suportes com tamanho de poro maior que 300µm.  

 (STOPPATO et. al. 2013) alega que o tamanho do poro desempenha um 

importante papel na produção e organização da matriz extracelular (ECM) 

(composta principalmente por colágeno, é responsável por unir as células 

animais). Para estudos realizados com estruturas de poli (ácido D, L-ácido lático) 

(PDLLA) com tamanho de poro entre 325 e 420µm, a rede de colágeno se 

encontrou bem organizada, enquanto que para um tamanho de poro menor que 

275µm a produção de ECM é afetada.   

 (KARAGEORGIOU; KAPLAN, 2005) indo adiante aos estudos, afirmam 

que In vitro, a menor porosidade estimula a osteogênese, suprimindo a dispersão 

e forçando a agregação celular. Em contrapartida, in vivo, maior porosidade e 

tamanho de poro resultam em maior crescimento ósseo, uma conclusão que é 

suportada segundo os autores, pela ausência de relatórios que mostram 

resultados osteogênicos aprimorados para suportes com baixos volumes vazios. 

No entanto, esta tendência resulta em propriedades mecânicas reduzidas, 

estabelecendo assim um limite funcional superior para tamanho de poro e 

porosidade. Com isso, um equilíbrio deve ser atingido em função do reparo, taxa 

de remodelação e taxa de degradação do material da estrutura. Com base em 
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estudos iniciais executados pelos pesquisadores, o requisito mínimo para o 

tamanho dos poros é considerado 100µm. No entanto, são recomendados 

tamanhos de poros menores que 300µm, devido à maior formação de novas 

estruturas óssea e à formação de capilares.  

Como mencionado anteriormente, tamanho de poros reduzidos afetam 

diretamente a osteogênese. Os poros pequenos favorecem condições hipoxicas 

(carência de oxigênio para o desenvolvimento celular) e com isso, induzem a 

formação osteocondral (formação prévia de tecido cartilaginoso) antes da 

osteogênese, enquanto os poros grandes, bem vascularizados, levam à 

osteogênese direta (sem formação anterior de cartilagem). 

 

2.6 IMPRESSÕES 3D 

 

 A partir de um projeto de suporte e sua funcionalidade, cada 

metodologia de processamento tem seus prós e contras. As técnicas 

convencionais para fabricação de peças incluem ligação de fibras, fundição de 

solventes, lixiviação de partículas, laminação de membrana e moldagem por 

fusão. As desvantagens das tecnologias acima incluem o uso extensivo de 

solventes altamente tóxicos, o tempo necessário para a evaporação do solvente 

(dias a semanas), o processo de fabricação intensivo de mão-de-obra, a 

limitação de estruturas finas, partículas residuais na matriz polimérica, poros de 

forma irregular e interconectividade insuficiente (LU; MIKUS, 1996). 

Com a descoberta de novas tecnologias de sintetização de peças em 

meados de 1980, muitas aplicações se beneficiaram do processamento mais 

rápido de produtos sem a necessidade de ferramentas ou guias sólidos 

específicos. Em contrapartida, a aplicação de tais técnicas na área de 

dispositivos biomédicos tem sido lenta devido aos rigorosos critérios de 

desempenho e preocupações relacionadas à reprodutibilidade e à qualidade das 

peças. No entanto, o uso de tecnologias de fabricação na engenharia de tecido 

ósseo vem crescendo nos últimos anos. Entre as diferentes opções de 

tecnologia, a impressão tridimensional (3D) está se tornando popular devido à 

capacidade de imprimir diretamente os suportes porosos com forma projetada, 

química controlada e porosidade interconectada (BOSE; VAHABZADEH; 
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BANDYOPADHYAY, 2013). 

 

Figura 4. Impressora 3D MakerBot. 

 

Fonte: Flickr – repositório digital. 

 

 No início da década de 1990, a instituição MIT (Cambridge, MA) 

desenvolveu uma técnica de prototipagem e fabricação 3D. O procedimento de 

Modelagem de Deposição Fundida (FDM) consiste em um conjunto de 

processos capazes de produzir peças de variadas formas através de um modelo 

de design assistido por computador (CAD). O caminho a ser percorrido pela 

ferramenta é gerado antes que os dados sejam baixados para o hardware FDM. 

 Para iniciar uma impressão, é colocado quantidade suficiente do material 

base em um leito de alimentação. Esse material é direcionado através de um 

bico aquecido que tem por função aquecer o material a um estado semilíquido. 

O bico está acoplado a um cabeçote que, ao seguir os padrões de varredura 

fornecidos pelo software, inicia o processo de impressão. O cabeçote de 

impressão percorre a malha depositando o material de forma precisa durante 

sua passagem. Ao finalizar a construção da primeira camada, o cabeçote é 

elevado em uma distância pré-estabelecida pelo software para dar início a 
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segunda camada, fazendo com que essa venha a sobrepor a camada anterior. 

O processo é então repetido até a finalização da peça.  

A capacidade de fluidez na deposição é um fator crítico nesse processo, 

pois determina o grau de espalhamento. A capacidade de fluxo é determinada 

principalmente pelo tamanho da partícula, distribuição de tamanho, rugosidade 

da superfície e forma. A espessura da camada desejada é em parte determinada 

pelas características da geometria da deposição. As camadas mais finas causam 

a penetração da pasta e o excesso de espalhamento para outros sítios, 

resultando em uma baixa resolução e tolerância. No entanto, camadas grossas 

precisam de alta saturação para que haja ligação entre as deposições 

(TARAFDER et. al. 2012). 

 O volume e o grau de saturação do aglutinante desempenham papéis 

cruciais. O volume da gota do ligante e a quantidade de aglutinante liberada 

dependem de sua densidade e viscosidade. Ao coordenar a densidade do 

material depositado e seu volume de queda, obtém-se os dados de saturação 

necessários para a impressão. Para uma determinada densidade e deposição 

constante, um maior volume de queda requer um alto grau de saturação do 

aglutinante (TARAFDER et. al. 2012). A baixa saturação pode causar 

deslocamento da camada durante o processamento. A saturação do aglutinante 

também depende da humidade do material. A molhabilidade, que diz respeito a 

habilidade de um líquido manter contato com uma superfície sólida, está 

relacionada à química das partículas e à energia superficial do material, e esta 

intrinsecamente ligada a precisão da impressão e seus possíveis níveis de 

tolerância (UHLAND et. al. 2001). Embora a alta molhabilidade resulte na 

propagação extensiva da pasta, a baixa molhabilidade provoca a integração 

indesejada da mesma (BAGHERI et. al. 2012). 

 A seleção do material e a otimização dos parâmetros do processo são 

as chaves para a fabricação de peças bem sucedida. Na engenharia de tecido 

ósseo, as vantagens deste método surgem através do controle de características 

finas, incluindo porosidade interconectada, baixos problemas de contaminação 

relacionados a qualquer segundo material para estruturas de suporte e a 

capacidade de impressão direta com biomateriais cerâmicos, metálicos e 

poliméricos (RAINER et. al. 2011).  
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

 

3.1 IMPRESSÃO DO SUPORTE  

 

 Os suportes 3D foram impressos pela impressora 3D Graber I3, fabricada 

pela Tec3D. A impressora utilizada foi cedida por um aluno da própria faculdade 

que se prontificou a imprimir as peças. 

Figura 5. Impressora 3D utilizada para impressão dos suportes. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

No intuito de tornar a difusão das peças a mais ampla possível, foram 

desenvolvidos em software CAD desenhos de estruturas cilíndricas maciças 

simples com trinta milímetros de diâmetro e trinta milímetros de altura. O 

desenho é exportado em formato STL para o software Slic3r, responsável pelo 
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controle dos padrões de impressão. Uma vez que estes critérios são estipulados, 

é estabelecido uma conexão entre esse programa e o Repetier-Host 

(responsável pela interação com o hardware, simulação da impressão, 

estipulação do número de camadas, quantidade de material gasto e a impressão 

propriamente dita).  

 

 

No que diz respeito aos parâmetros de impressão, alguns permaneceram 

inalterados, sendo utilizados aqueles fornecidos pelo fabricante para um 

determinado material base (no caso PLA). As imagens com os possíveis 

parâmetros sujeitos a alteração estão expostas no anexo. Quatro critérios foram 

alterados a fim de obter peças diferentes para efeito de avaliação, sendo estes: 

densidade interna, padrão de impressão interna, números de camadas do 

perímetro e espessura do filamento. O parâmetro de impressão interna do tipo 

Honeycomb foi escolhido como padrão base por ser o mais similar visualmente 

ao padrão do osso esponjoso.  Partindo das variações destes critérios, foram 

confeccionadas quatorzes peças que seguem as seguintes especificações: 

 

 

 

 

Figura 6. Exemplo de simulação da impressão com corte na camada 94 das 149 camadas totais 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 2. Parâmetros utilizados para a confecção de cada peça. 

 

Peça 

Densidade 

interna 

Padrão de 

impressão 

interna 

Número de 

camadas do 

perímetro 

Espessura 

do filamento 

(mm) 

1 10% Honeycomb 3 0,2 

2 10% Honeycomb 5 0,2 

3 20% Honeycomb 3 0,2 

4 30% Honeycomb 3 0,2 

5 30% Honeycomb 5 0,2 

6 40% Honeycomb 3 0,2 

7 50% Honeycomb 3 0,2 

8 50% Honeycomb 5 0,2 

9 50% Honeycomb 5 0,4 

10 50% Rectilinear 3 0,2 

11 50% Rectilinear 5 0,2 

12 50% Rectilinear 5 0,4 

13 10% Rectilinear 3 0,2 

14 20% Rectilinear 3 0,2 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 7. (a) Corte lateral de peça com padrão Honeycomb e 10% de densidade interna após 
ensaio de compressão. (b) Corte lateral de peça com padrão Rectilinear e 10% de densidade 

interna após ensaio de compressão. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 8. (a) Corte lateral de peça com padrão Honeycomb e 20% de densidade interna após 
ensaio de compressão. (b) Corte lateral de peça com padrão Rectilinear e 20% de densidade 

interna após ensaio de compressão. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DE MICROPOROSIDADE  

 

 No intuito de garantir valores condizentes a aqueles estimados pela 

literatura (que variam de 100µm a 420µm como especificado no tópico 2.5.2), 

cooperando assim na vascularização e crescimento ósseo, as peças foram 

submetidas microscópica através do aparelho Olympus bx51. 

 

Figura 9. Microscópio utilizado para promover as análises de microporos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.3 ANÁLISE DE IMAGEM 

 

 Para executar a análise das imagens capturadas no microscópio, foi 

utilizado o programa ImageJ. Dessa forma, foi possível efetuar o tratamento das 

imagens para que, quando recursos como binarização fossem utilizados, ficasse 

mais nítido quais partes eram microporos e quais eram efetivamente, deposições 

de filamento. 
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Figura 10.  Fotomicrografia exemplo de binarização efetuada através do software ImageJ para 
caracterização da porcentagem de microporos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.4 ENSAIO DE COMPRESSÃO 

 

Figura 11. Peça posicionada momento antes de iniciar o ensaio de compressão. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Nesta parte do ensaio, submetemos cada uma das peças a um ensaio de 

compressão no intuito de promover uma análise primária para determinar se as 

peças atendem a demanda estrutural requisitada. Para realização do 

procedimento, foi utilizado uma Eletronic Universal Testing Machine WDW-200E. 
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Como estipulado pela norma ISO 10082, as peças foram comprimidas com uma 

velocidade de compressão de 5mm/min. 

 

Figura 12. Máquina de ensaio mecânico universal utilizada para o ensaio 

 

Fonte: site da firma acessado em 23 de setembro de 2017. 

 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 
 

 

4.1 ANÁLISE DA QUALIDADE DE IMPRESSÃO 

 

Nas primeiras impressões, ao aumentarmos a temperatura de extrusão os 

filamentos eram depositados num estado mais maleável que o esperado, 

acarretando assim, num mau acabamento ou até mesmo o desabamento da 

peça. Ao diminuir a temperatura de deposição, ocorria o entupimento do bico. 
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Figura 13. Peça com impressão interrompida por se encontrar completamente fora dos 
parâmetros propostos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Como forma alternativa, foi criado uma pequena peça guia que se 

encontrava cerca de oitenta milimetros da peça desejada, assim o bico resfriava 

à medida que percorria essa distância. 

 

Figura 14. (a) Peça após sua impressão finalizada. (b) Peça em seu estágio final de impressão. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

   Apesar da implementação da peça guia, pequenos erros aleatórios de 

impressão foram observados como podemos verificar na figura 15. 
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Figura 15. Imperfeições aleatórias no decorrer do processo de impressão. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As peças com espessura de filamento de 0,4mm apresentaram um mau 

grau de acabamento, o que vem a interferir diretamente em seus limites de 

resistência mecânica. 

 

Figura 16. Suporte com espessura de filamento de 0,4mm com pouco grau de acabamento. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ainda com os pequenos imprevistos, tornou-se possível confeccionar 

todas as peças necessárias com suas respectivas particularidades para 



44 

 

 
 

avaliação tanto de sua porosidade, quanto do seu comportamento estrutural 

quando submetido a ensaios de compressão. 

 

 

4.1 ANÁLISE DE MICROPOROSIDADE  

 

 Uma vez estabelecido os parâmetros de impressão que serão alterados 

de uma peça para outra, bastou verificar se, para determinado critério 

modificado, o suporte continua com seu tamanho de microporos (que são 

formados pelos espaços entre os filamentos depositados) dentro dos padrões 

aceitáveis. Para efeito didático, dividiremos o estudo para cada determinada 

área da peça. 

  

Figura 17. (a) Visão do preenchimento interno e perímetro inferior da peça. (b) Visão do 
preenchimento interno e perímetro superior da peça. (c) Visão de uma parte da lateral da peça. 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

 A decisão de estabelecer uma temperatura de cinquenta graus na mesa 

de impressão para que a peça não corresse o risco de deslizar ocasionou um 

pequeno derretimento da primeira camada que está em contato com a superfície, 

fornecendo uma análise diferenciada de microporosidade da parte superior e da 

parte inferior.  

 Outro aspecto a ser ressaltado está relacionado ao preenchimento das 

extremidades da peça. O padrão Honeycomb não estava disponível para ser 

utilizado nas margens do suporte, fazendo com que o padrão Rectilinear fosse 
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adotado mesmo quando o preenchimento interno se encontra no padrão 

Honeycomb. Vale salientar que o preenchimento das extremidades tem a 

mesma densidade dos preenchimentos internos, fazendo com que, a garantia de 

porosidade na superfície da peça, também valide a porosidade interna do 

suporte. Como observação final antes de iniciar a verificação, é necessário 

evidenciar que o preenchimento do perímetro se dá de forma a não conter poros. 

 Ao observar no microscópio a parte inferior da peça, obtém-se as 

seguintes imagens: 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 18. (a) Fotomicrografia de superfície inferior de peça com porosidade 10% e espessura de filamento 0,2mm. 
(b) Fotomicrografia de superfície inferior de peça com porosidade 20% e espessura de filamento 0,2mm. 
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Alguns dos poros presentes na imagem foram contornados no intuito de 

tornar mais fácil a visualização dos mesmos. Promovendo uma análise das 

imagens, nota-se que a setagem da temperatura da mesa em cinquenta graus 

provocou um achatamento dos filamentos depositados, afetando diretamente no 

tamanho dos poros. A utilização de uma espécie de cola que garante a aderência 

das primeiras camadas depositadas poderia facilmente resolver o problema em 

questão. Os tamanhos dos poros sofreram menor interferência quando a peça 

Figura 19. (a) Fotomicrografia de superfície inferior de peça com porosidade 30% e espessura de filamento 0,2mm. 
(b) Fotomicrografia de superfície inferior de peça com porosidade 40% e espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 20. (a) Fotomicrografia de superfície inferior de peça com porosidade 50% e espessura de filamento 
0,2mm. (b) Fotomicrografia de superfície inferior de peça com porosidade 50% e espessura de filamento 0,4mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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foi produzida com filamento de espessura 0,4mm, isso se deve ao fato do menor 

grau de difusão térmica para o interior do filamento. 

Para efetuar o estuda da parte superior das peças, foram coletadas as 

seguintes imagens: 

 

 

 

 

Figura 21. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada da superfície superior da peça com porosidade 10% 
e espessura de filamento 0,2mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada da superfície superior da 

peça com porosidade 10% e espessura de filamento 0,2mm 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 22. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada da superfície superior da peça com porosidade 20% 
e espessura de filamento 0,2mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada da superfície superior da 

peça com porosidade 20% e espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 23. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada da superfície superior da peça com porosidade 30% 
e espessura de filamento 0,2mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada da superfície superior da 

peça com porosidade 30% e espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 24. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada da superfície superior da peça com porosidade 40% 
e espessura de filamento 0,2mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada da superfície superior da 

peça com porosidade 40% e espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 25. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada da superfície superior da peça com porosidade 
50% e espessura de filamento 0,2mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada da superfície superior 

da peça com porosidade 50% e espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 26. Fotomicrografia com foco na primeira camada da 
superfície superior da peça com porosidade 50% e espessura de 

filamento 0,4mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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Diferente das imagens da parte inferior da peça em que os poros não são 

discernidos com facilidade, ao analisar a espessura dos poros da parte superior 

do suporte observa-se que, para peças produzidas com filamentos de 0,2mm de 

diâmetro, os poros se encontram bem definidos e dentro da faixa de tamanho 

satisfatória. Também é possível perceber ao observar as imagens que os 

filamentos perdem menos seu formato cilíndrico. Como visto nas figuras 

anteriores, é possível inclusive focar a segunda camada da impressão. Para 

espessura de filamento de 0,4mm, o tamanho de poro se encontra reduzido e 

incapaz de atender aos pressupostos estabelecidos. 

De forma a evidenciar a relação presente entre a densidade interna do 

suporte e sua respectiva microporisdade, as fotografias com foco na primeira 

camada da superfície superior das peças que possuem densidade interna 10%, 

20%, 30%, 40% e 50% e espessura de filamento 0,2mm foram tomadas e 

submetidas, através do programa ImageJ, a análise de imagem. Deste modo, 

para uma área total de aproximadamente 1228920 µm², foi possível estipular 

quanto desta área é, efetivamente, filamento impresso e quanto está destinada 

aos microporos. Assim, foi possível traçar o gráfico: 

 

Figura 27. Variação da microporosidade em função da densidade interna. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Através do gráfico, percebe-se a o padrão linear de variação de um 

parâmetro em relação ao outro. É valido ressaltar a interdependência e 

importância da escolha dos parâmetros corretos, para que ocorra tanto um 

desempenho estrutural adequado, quanto uma vascularização interna 

satisfatória de modo que nenhum desses critérios fique deficitário.   

 Dando sequência a análise de microporosidade, foi observado o tamanho 

dos poros na parte lateral da peça. Com isso, temos as seguintes imagens: 

 

 

Figura 28. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada irregular da superfície lateral da peça com 
porosidade 50% e espessura de filamento 0,2mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada irregular 

da superfície lateral da peça com porosidade 50% e espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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Nas peças cujas deposições de filamento ocorreram de forma regular, o 

tamanho dos microporos se encontram praticamente nulos (assim como ocorre 

na periferia óssea). De maneira oposta, os suportes que possuíam imperfeições 

durante o processo de impressão apresentaram microporos, comprometendo 

diretamente suas propriedades estruturais como se mostrara futuramente.   

Figura 29. Fotomicrografia com foco na primeira camada da 
superfície lateral da peça com porosidade 50% e espessura de 

filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 30. (a) Fotomicrografia com foco na primeira camada irregular da superfície lateral da peça com 
porosidade 50% e espessura de filamento 0,4mm. (b) Fotomicrografia com foco na segunda camada irregular 

da superfície lateral da peça com porosidade 50% e espessura de filamento 0,4mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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Como última análise no estudo dos tamanhos dos microporos, foi 

capturado fotografias da parte perimetral dos suportes, sendo estas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Fotomicrografia da camada perimetral para uma peça 
com espessura de filamento 0,2mm. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Como evidenciado nas imagens, os tamanhos dos microporos são 

praticamente inexistentes entre as camadas que formam a parte perimetral da 

peça. É valido ressaltar que a parte perimetral de um osso (tecido ósseo cortical) 

possui entre 90% e 100% de densidade, fazendo com que mais uma semelhança 

seja observada entre o suporte e a estrutura a ser espelhada.  

 

4.2 ANÁLISE ESTRUTURAL  

 

 Uma vez avaliado o tamanho dos microporos, as peças foram submetidas 

a ensaios de compressão no intuito de avaliar a influência da mudança dos 

padrões de impressão na capacidade estrutural do suporte. Após a execução 

dos testes, foi possível estipular os limites de escoamento utilizando os métodos 

avaliativos expostos pela norma ISO 10082. A tabela X expõe os respectivos 

limites de escoamento para cada uma das peças.   

Figura 32. Fotomicrografia da camada perimetral para uma peça 
com espessura de filamento 0,2mm. 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 3. Características dos suportes e seus respectivos limites de escoamento. 

 

Peça 

Densidade 

interna 

Padrão de 

impressão 

interna 

Número 

de 

camadas 

do 

perímetro 

Espessura 

do 

filamento 

(mm) 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

1 10% Honeycomb 3 0,2 12,52 

2 10% Honeycomb 5 0,2 18,71 

3 20% Honeycomb 3 0,2 17,45 

4 30% Honeycomb 3 0,2 20,44 

5 30% Honeycomb 5 0,2 24,72 

6 40% Honeycomb 3 0,2 21,37 

7 50% Honeycomb 3 0,2 28,52 

8 50% Honeycomb 5 0,2 33,13 

9 50% Honeycomb 5 0,4 19,14 

10 50% Rectilinear 3 0,2 28,11 

11 50% Rectilinear 5 0,2 26,12 

12 50% Rectilinear 5 0,4 14,80 

13 10% Rectilinear 3 0,2 4,48 

14 20% Rectilinear 3 0,2 7,34 

Fonte: Próprio autor. 

  

No intuito de visualizar de forma mais nítida a influência de cada 

parâmetro modificado durante a impressão, optou-se por subdividir o estudo 

focando especificamente na variação de um dos critérios de impressão enquanto 

se mantém os outros constantes. Desta forma, foram agrupados e expostos no 

mesmo gráfico, curvas de tensão deformação de peças que possuem apenas 

um critério de impressão diferente. 

 

4.2.1 Influência do padrão de impressão interna 
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 Como ponto de partida, efetuou-se a comparação entre as peças 1 e 13 

e entre as peças 3 e 14 a fim de verificar a importância do padrão de impressão 

interna em suportes com baixa densidade, assim, foi possível estabelecer os 

seguintes gráficos tensão deformação, sendo respectivamente:  

 

Figura 33. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 1 e 13, ambos com densidade 
interna 10% e padrão de impressão Honeycomb e Rectilinear respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 34. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 3 e 14, ambos com densidade 
interna 20% e padrão de impressão Honeycomb e Rectilinear respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Como exposto no gráfico, torna-se evidente que o padrão Honeycomb 

possui maior limite de resistência a compressão em relação ao padrão 

Rectilinear para um número de camadas perimetrais igual a três e uma 

espessura de filamento de 0,2mm. É valido ressaltar que, apenas com a 

mudança do padrão de impressão, obteve-se uma diferença de 

aproximadamente 50% na resistência das peças, evidenciando tamanha 

relevância desse parâmetro para suportes de baixa densidade interna. 

 Como próxima análise, foi comparado duas peças que possuem 

densidade interna de 50% mas apresentam os outros dois critérios iguais aos 

setados nas quatro peças analisadas anteriormente (mesmo número de 

camadas perimetrais e mesma espessura de filamento). Assim, foi gerado o 

gráfico: 
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Figura 35. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 7 e 10, ambos com densidade 
interna 50% e padrão de impressão Honeycomb e Rectilinear respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 Promovendo a análise gráfica, nota-se a similaridade entre as curvas, 

inclusive entre seus limites de escoamento. Assim, é possível avaliar que, com 

o incremento da densidade interna da peça, torna-se menor a relevância do 

padrão de impressão levando em consideração também as demais condições 

pré-estabelecidas. 

 No intuito de avaliar a influência do padrão de impressão interna para 

peças com maior espessura de filamento e maior número de camadas 

perimetrais, as peças 9 e 12 (possuem 50% de densidade interna, 5 camadas 

perimetrais e espessura de filamento 0,4mm) foram submetidas a comparação, 

dando origem ao gráfico: 
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Figura 36. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 9 e 12, ambos com densidade 
interna 50%, espessura de filamente 0,4mm e padrão de impressão Honeycomb e Rectilinear 

respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

Ainda que ligeiramente maior o limite de escoamento da peça com o 

padrão Honeyomb, ambas curvas possuem comportamento similar. Um fato a 

se destacar é o baixo valor do limite de escoamento se comparado as peças com 

espessura de filamento 0,2mm e 50% de densidade interna (expostas na figura 

32). Mesmo com uma maior quantidade de camadas perimetrais, houve uma 

diferença na faixa de 10 MPa, expondo assim, uma menor tenacidade e 

resiliência das peças com maior espessura de filamento.  

 

4.2.2 Influência da espessura do filamento 

 

 No intuito de corroborar as primeiras análises feitas no subtópico 4.2.1 a 

respeito da menor eficiência estrutural a compressão de peças com maior 

espessura de filamento, foram submetidas a comparação as peças 8 e 9 e as 

peças 11 e 12. Todas as peças possuem mesmo número de camadas 

perimetrais, mesmo padrão de impressão interna e mesma densidade interna se 

comparada duas a duas, tornando assim, apenas o fator espessura de filamento 
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como critério diferenciado a ser estudado. Assim, foi possível traçar os seguintes 

gráficos: 

 

Figura 37. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 8 e 9, ambos com densidade 
interna 50% mas com espessura de filamento 0,2mm e 0,4mm respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 38. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 11 e 12, ambos com densidade 
interna 50% e 5 camadas perimetrais, mas com espessura de filamento 0,2mm e 0,4mm 

respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 De forma clara, é possível perceber através dos gráficos o maior limite de 

escoamento para suportes com espessura de filamento 0,2mm. Uma explicação 

plausível para esta diferença discrepante, está no fato da maior homogeneidade 

promovida pela deposição de camadas de 0,2mm, evitando o deslizamento das 

camadas sobrepostas e uma possível flambagem da peça quando essa é 

submetida ao ensaio de compressão.  

 

4.2.3 Influência do número de camadas perimetrais 

 

 Neste ponto do trabalho, será explorado a influência do número de 

camadas perimetrais no desempenho estrutural da peça. Embora a densidade 

interna varie de uma comparação para outra, todos os suportes submetidos a 

análise e comparação possuem espessura de filamento 0,2mm e padrão de 

impressão interna Honeycomb. Desta forma, foram tomadas para comparação 

as peças 1 e 2; 4 e 5; 7 e 8. Os seguintes gráficos foram obtidos: 

  

Figura 39. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 1 e 2, ambos com densidade 
interna 10% mas 3 e 5 camadas perimetrais respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 40. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 4 e 5, ambos com densidade 
interna 30% mas 3 e 5 camadas perimetrais respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

Figura 41. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 7 e 8, ambos com densidade 
interna 50% mas 3 e 5 camadas perimetrais respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Os gráficos foram dispostos de forma progressiva em relação a densidade 

interna (10%, 30% e 50%) e evidenciam que, independente da porção interna 

preenchida, a utilização de camadas perimetrais contribuem para um aumento 

na resistência a compressão. Dos três gráficos analisados, é possível verificar 

uma diferença por volta de 8 MPa em relação aos seus limites de escoamento 

das peças com três camadas perimetrais em relação daquelas que possuem 

cinco. 

4.2.4 Influência da densidade interna 

 

 Como último parâmetro analisado, verificou-se a influência da densidade 

interna na resistência estrutural dos suportes. Para isso, foram submetidas a 

comparação as peças 1,3 ,4, 6 e 7.  Todas as peças mencionadas anteriormente 

possuem padrão de impressão interna Honeycomb, espessura de filamento 

0,2mm e número de camadas perimetrais igual a três. Uma vez setados os 

parâmetros avaliativos e as peças a serem analisadas, obteve-se o seguinte 

gráfico: 

 

Figura 42. Curvas Tensão (MPa) x Deformação dos suportes 1, 3, 4, 6 e 7. Densidade interna 
de 10%, 20%, 30%, 40% e 50% respectivamente. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 Como esperado, a medida que se aumenta a densidade interna da peça, 

maior sua resistência estrutural a compressão. 
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5 CONCLUSÃO 
  

 

 Após a execução dos estudos, foi possível identificar quais as 

consequências relacionadas a cada parâmetro de impressão variado. De forma 

sucinta, concluiu-se que quanto maior a densidade interna do suporte, maior será 

sua eficiência estrutural, por outro lado, menor será seu potencial de 

vascularização.  

É possível perceber a similaridade das curvas tensão deformação dos 

suportes que possuem baixa densidade interna e a curva característica dos 

metais. Este fato está correlacionado diretamente a forma estrutural escolhida 

para a produção do suporte. 

 O número de camadas perimetrais possui papel determinante na 

resistência estrutural da peça. No entanto, a medida que se diminui os números 

de poros tornando a estrutura mais densa, o número de camadas deixa de ser o 

fator mais relevante na contribuição da eficiência estrutural do suporte. O fato de 

variar o padrão de impressão interna da peça influi diretamente em sua 

capacidade estrutural. Para os dois padrões testados, o padrão Honeycomb se 

mostrou mais eficiente que o padrão Rectilinear. Como ponto final, foi 

identificado que os suportes produzidos com espessura de filamento 0,4mm 

apresentaram maiores dificuldades de impressão, acarretando em peças com 

menor grau de acabamento, tendo influência direta nos limites de escoamento e 

disposição dos microporos. Das 14 peças submetidas a avaliação, a peça de 

número 5 (densidade interna 30%, padrão de impressão Honeycomb, 5 camadas 

perimetrais e espessura de filamento 0,2mm) foi aquela que mostrou melhores 

resultados, uma vez que apresentou melhor relação entre desempenho 

estrutural e capacidade de vascularização. 
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5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

 Dos vários temas ligados a pesquisa disponíveis de serem abordados, 

dois merecem maior grau de atenção: O primeiro consiste em sintetizar um 

filamento constituído de PLA com maior grau de pureza e associa-lo a materiais 

cerâmicos (como exemplo a Hidroxiapatita). A miscigenação de ambos nas 

proporções corretas pode acarretar em um material com maior grau de dureza e 

sanar os problemas envolvendo o alto período necessário para a degradação do 

Poli (ácido lático) no organismo.  

Ainda que abordado quatro parâmetros de impressão, muitos outros 

podem ser abordados e, até mesmo os estudos desses quatro podem ser 

complementados. O segundo diz respeito a abordagem de mais parâmetros de 

impressão que influenciam nas características do suporte. Fatores como a 

velocidade de deposição do filamento e temperatura do bico de injeção podem 

vir a comprometer as características das estruturas sendo assim, passíveis de 

serem estudados a fim de estipular os melhores valores para tais.   
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ANEXO A – PARÂMETROS RELACIONADOS A VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 
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ANEXO B – PARÂMETROS RELACIONADOS AO PREENCHIMENTO INTERNO 
DO SUPORTE 
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ANEXO C – PARÂMETROS RELACIONADOS A ESPESSURA DO FILAMENTO E 
NÚMERO DE CAMADAS PERIMETRAIS 
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ANEXO D – PARÂMETROS RELACIONADOS A TEMPERATURA DE EXTRUSÃO 
DO FILAMENTO E A TEMPERATURA DA BANDEJA DE DEPÓSITO 
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