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Importância e funcionalidade dos biomateriais desenvolvidos em impressoras 3D
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Resumo
Hoje com o avanço tecnológico estamos conhecendo um mundo totalmente novo voltado para pesquisas medicinais com
a engenharia tecidual, direcionada para formação de tecidos in silico, in vitro ou in vivo. Uma das abordagens da
engenharia de tecidos implica a produção de scaffolds, suportes necessário para adesão, proliferação e diferenciação
mantendo as funções biológicas de cada célula. Os biomateriais têm um papel muito importante no desenvolvimento
dessas células e cada um influencia de forma diferenciada para cada tipo de célula em crescimento.
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Introdução
A engenharia tecidual auxiliada com tecnologias
tridimensionais e a tecnologia da informação, tem como
objetivo produzir substitutos para tecidos biológicos
defeituosos, deformados ou produtos que ajudem a
acelerar a regeneração e reparo desses tecidos (Andrea
Dernowsek et al., 2017). O estudo de biomateriais auxilia
no desenvolvimento do scaffold, estrutura tridimensional,
que pode ser biodegradável, que serve como suporte e
superfície de adesão para a proliferação e crescimento da
célula (Hutmacher, 2001). Cada biomaterial atua de forma
específica no crescimento de cada tecido em particular.

Resultados e Discussão
Os scaffolds são fabricados pela impressora Fab@CTI
por um processo extrusão. A Fab@CTI tem um medidor
de temperatura e um tubo pelo qual o material é
aquecido até fundir, formando os filamentos moldados
pelo bico da Fab.(Maurmann et al., 2015). Os scaffolds
são feitos primeiramente por um programa FABatHOME
que contêm os parâmetros/configurações necessárias
para a sua construção e futuramente podem ser usados
na cultura de células na engenharia tecidual.
A policaprolactona (PCL) é considerado um biomaterial,
é biocompatível, biodegradável, bioabsorvíveis e
bioinerte. (Barbanti et al. ,2005). O seu ponto de fusão é
59 a 64°c e para fazer os scaffolds foi mantido a
temperatura em 80°c deixando maleável e facilitando a
extrusão.
Estudo comprova que polímeros sintéticos como o
poli(ε-caprolactona) (PCL) permite a produção de um
suporte com maior estabilidade mecânica e poli(ácido
lático-co-ácido glicólico) (PLGA) um polímero excelente
em propriedades de adesão celular, proliferação e
degradação. ( Maurmann et al., 2015).
Os scaffolds não foram testados para proliferação
celular, pois o foco deste trabalho é o processamento do
material biocompatível (PCL), utilizado em uma
impressora 3D, observando os parâmetros de número de

filamentos, número de camadas,
temperatura. Para complementar as
serão realizados estudos sobre o
proliferação celular e a utilização
materiais e/ou biomateriais.
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Figura 1. Etapas i mportantes na produção de Scaffolds
pela Fab@CTI, Material (PCL).

Conclusões
Os biomateriais são essenciais para o desenvolvimento da
célula estando ele in vivo ou in vitro e a falta de um tipo de
biomaterial ou a presença dele, pode prejudicar a
proliferação celular. Observe-se que a Fab@CTI é
importante na produção de scaffolds, pois foram impressos
com a geometria esperada, utilizando biomaterial (PCL) e
obtendo resultado satisfatório.
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