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RESUMO
Os fosfatos de cálcio são muito utilizados como biomaterial para a regeneração de tecidos
duros, como os ossos, pois sua biocompatibilidade e biodegradabilidade, os tornam materiais
promissores na confecção de scaffods para a engenharia tecidual. No entanto, projetar,
dimensionar e aplicar esse material com a arquitetura e propriedades mecânicas necessárias
para a regeneração e crescimento ósseo é tarefa árdua para a engenharia tecidual. A fabricação
do scaffolds biocerâmicos devem compreender requisitos que correspondem a estrutura do
osso, sendo ela cortical na superfície e trabecular no seu interior; podem ser fabricados por
uma infinidade de técnicas de conformação, desde as técnicas clássicas, que já estão
consolidadas no meio acadêmico, até técnicas avançadas de manufatura aditiva. O presente
trabalho traz uma revisão bibliográfica integrativa acerca das principais técnicas de
manufatura aditiva para a engenharia tecidual, com enfoque no material de β-fosfato
tricálcico, apresenta uma análise qualitativa das principais técnicas de manufatura aditiva e
uma análise quantitativa das publicações referentes ao tema, apresentando o crescimento
temporal dessas técnicas relacionadas a engenharia tecidual, buscando identificar tendências e
nortear projetos futuros.

Palavras-chaves: fosfato de cálcio. Scaffold. Manufatura Aditiva. Impressão 3D. Engenharia
Tecidual.

ABSTRACT
Calcium phosphates are widely used as a biomaterial for the regeneration of hard tissues, such
as bones, due to their biological characteristics of biocompatibility and biodegradability,
which make them promising materials for scaffolds manufacturing to be used in tissue
engineering. However, designing, dimensioning and applying this material with the necessary
architecture and mechanical properties for bone regeneration and growth are arduous tasks for
tissue engineering. Processing bioceramic scaffolds must include requirements that
correspond to the bone structure, with cortical characteristics on the surface and trabecular in
its interior; they can be made using a lot of manufacturing process, since conventional
techniques, already well known in academic environment, until advanced additive
manufacturing techniques. The present research shows an integrative review based on main
additive manufacturing techniques for tissue engineering, focusing on β - tricalcium
phosphate, and performs a qualitative analysis of the main AM techniques and a quantitative
analysis of articles related to the theme, presenting the temporal growth of these techniques
and tissue engineering, seeking to identify trends and guide future projects.

Keywords: β - tricalcium phosphate. Scaffold. Additive manufacturing. 3D printing. Tissue
engineering.
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1. Introdução
Na última década a engenharia tecidual (TE), acompanhando os avanços tecnológicos
nas práticas médicas, vem sendo amplamente estudada, buscando restaurar ou substituir
diferentes tipos de tecidos biológicos, tais como ossos, cartilagens, vasos sanguíneos, pele,
etc. A regeneração do tecido ósseo, em especial, é um dos desafios da engenharia tecidual,
pois requer um meio (scaffolds) com composição química e estrutura geométrica similares ao
tecido específico que será substituído ou reparado.
Produzir scaffolds para regeneração óssea requer a utilização de uma matéria-prima
que apresente biocompatibilidade, biodegradabilidade e bioatividade, associada à uma
microestrutura adequada, de elevada porosidade e poros intercomunicantes, visando estimular
a osteointegração. Cerâmicas a base de fosfatos de cálcio, apresentam biocompatibilidade
para essa função, além de apresentarem alta taxa de absorção pelo meio fisiológico. A
microestrutura porosa pode ser obtida por várias técnicas de conformação cerâmica clássicas,
tais como a réplica, gelcasting, espuma direta, material de sacrifício, freeze casting, entre
outras. Porém, tais técnicas apresentam limitações para atender a complexidade geométrica
das peças a serem confeccionadas e a estrutura porosa interconectada requerida, além de
apresentarem elevados tempos de processamento e custos de produção.
Neste contexto, o conjunto de técnicas baseadas no princípio da manufatura aditiva
(MA), mundialmente conhecida como additive manufacturing (AM), tem se destacado e será
abordada no presente trabalho. Com as tecnologias de MA é possível produzir estruturas
tridimensionais complexas, utilizando diversos tipos de materiais (metálicos, cerâmicos,
poliméricos, compósitos) e visando diferentes aplicações (aeronáutica, automobilística, áreas
da saúde, entre outras).
Assim, o presente trabalho traz uma revisão integrativa da literatura com relação ao
emprego da MA para fabricação de scaffolds biocerâmicos na área de engenharia tecidual.
Para tanto, serão apresentados os conceitos de regeneração óssea, os requisitos básicos para
scaffolds de β-TCP, as técnicas clássicas de conformação cerâmica, além de técnicas de MA.
E por fim, apresenta uma análise quantitativa das publicações referentes ao tema, registrando
o crescimento temporal das técnicas de MA relacionadas a engenharia tecidual, buscando
identificar tendências e nortear projetos futuros.
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2. Objetivos e Justificativas
A engenharia tecidual é uma área de destaque dentro da medicina regenerativa e os
biomateriais cerâmicos são amplamente estudados para a confecção de scaffolds para
implantes cirúrgicos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi apresentar os avanços mais
recentes na fabricação de scaffolds biocerâmicos, visando aplicação para regeneração de
tecido ósseo. Deste modo, o trabalho foi dividido com os seguintes objetivos específicos:


Abordar aspectos da engenharia tecidual e regeneração óssea;



Contextualizar os biomateriais e as biocerâmicas;



Elencar as técnicas de conformação clássicas e avançadas, especificamente a MA,
aplicáveis à conformação de scaffolds biocerâmicos;



Abordar o estado da arte das técnicas de MA em biocerâmicas a base de fosfatos de
cálcio, para a conformação de scaffolds.
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3. Revisão da Literatura
A medicina regenerativa é uma área da medicina que desenvolve métodos para
reconstruir, recuperar ou substituir células, órgãos ou tecidos com defeitos ou doentes. A
medicina regenerativa inclui desenvolvimento e uso de células tronco terapêuticas, engenharia
tecidual e a produção de órgãos artificiais (Nature). O osso, um tecido duro, quando apresenta
defeitos ósseos, necessita de reconstrução em cirurgia, recorrendo a técnica de enxerto ósseo
autólogo, porém sua coleta é dolorosa e com risco de ocasionar infecção, hemorragia,
deficiência estética, danos ou até mesmo perda da função motora. Assim, é possível evitar
esses problemas com a utilização de scaffolds de biomateriais naturais ou sintéticos,
promovendo a migração, proliferação e diferenciação óssea (Petite Herve et al, 2000).

3.1 Engenharia Tecidual
A engenharia tecidual é uma área interdisciplinar, que abrange conceitos da medicina,
engenharia e genética, constituído por uma tríade dos princípios fundamentais para
engenheirar um tecido (Figura 1). São necessários: a proliferação das células, responsáveis
pela síntese da matriz tecidual; os fatores de crescimento, promovendo a função celular; e os
scaffolds, atuando como matriz extracelular, proporcionando diferenciação, proliferação e
biossíntese celular (Ikada, 2006). Por fim, a estrutura projetada é colocada no local in vivo
apropriado e dependendo do local aplicado, a estrutura poderá necessitar de vascularização
(Robert L. 2000).
Figura 1 – Tríade da Engenharia Tecidual.

Fonte: (Adaptado de Sharma, et al, 2014).
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3.2 Engenharia de Tecido Ósseo
A engenharia de tecido ósseo (BTE), bone tissue engineering, baseia-se na
compreensão da estrutura óssea, mecânica e formação do tecido ósseo, pois visa a
implementação de novos tecidos funcionais, assim conhecer sua biologia e desenvolvimento
são essenciais. Uma questão frequente é “qual o método ideal para a regeneração óssea? A
BTE deve se concentrar mais nos processos de desenvolvimento ou no reparo de defeitos
ósseos?” (Amini et al, 2012). A BTE deve se concentrar nos avanços de ambos os casos,
porém há situações que a regeneração óssea é requerida, onde as etapas iniciais envolvem a
formação do hematoma e uma resposta inflamatória, que é responsável pelo recrutamento das
células hospedeiras e liberação de moléculas sinalizadoras críticas (Amini et al, 2012). Com
base nos aspectos do desenvolvimento e remodelação de tecido ósseo normal, a BTE se torna
promissora.
O paradigma biomecânico das três etapas fundamentais para o BTE, Figura 2, se dá i)
após a implantação, cujas propriedades mecânicas e condições de carga do scaffold devem ser
similares ao tecido ósseo; ii) envolvendo a biomecânica da interface, permitindo a
mecanotransdução (trocas bioquímicas intracelulares) e início da osteointegração do scaffold;
iii) e última etapa ocorre à medida que o scaffold se degrada e o tecido ósseo em crescimento
começa a ser também de sustentação (Amini et al, 2012).

Figura 2 – Três etapas para a engenharia de tecido ósseo.

Fonte: (Adaptado de Amini et al, 2012).
3.3 Características do tecido ósseo
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O osso é um tecido vascularizado, que se mantém ativo em toda existência no
organismo, de modo a crescer e renovar-se. É composto por uma estrutura compacta (cortical)
na superfície e parte porosa (trabecular) no seu interior, Figura 3. A seção compacta é a parte
rígida do osso, possui baixa área superficial e corresponde grande parte da massa esquelética.
Já o osso esponjoso (parte porosa) possui menor massa com maior área superficial, os pacotes
trabeculares e esponjosos são organizados de forma a maximizar a difusão de nutrientes e
exposição à circulação de citocinas e hormônios importantes para a homeostase óssea. A
homeostase do sistema ósseo se dá pela reestruturação óssea que deve ocorrer em equilíbrio
entre os osteoblastos (células de formação óssea) e osteoclastos (células de reabsorção óssea)
(Andia et al, 2006). A organização de todas as variáveis da estrutura do osso lhe confere
força, densidade mineral e sua geometria óssea (Buck, Dumanian, 2011).
Figura 3 – Estrutura tridimensional do osso.

Fonte: (Adaptado Buck, Dumanian, 2011).
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O tecido ósseo é constituído por uma fase mineral, cristais de fosfato de cálcio, na
forma de apatitas carbonatadas com fórmula molecular (Ca5(PO4CO3)3(OH)) e uma fase
orgânica constituída por colágeno, lipídios e proteínas (Sá, 2015). Esse arranjo de fases lhe
confere propriedade de alta resistência as solicitações mecânicas. Ainda que o osso tenha
aparência inerte, ele possui uma estrutura plástica muito ativa durante toda a vida do seu
organismo. Logo, quando sofre alguma lesão, possui alta capacidade regenerativa, com o
tecido ósseo se reconstruindo, com a distinta capacidade de edificar estruturas muito
resistentes que se remodelam e reparam a si próprias (Judas et al, 2012).
A osteocondução é o fenômeno que descreve a condução das células do osso para o
biomaterial inserido, que deve servir de arcabouço para a migração das células ósseas,
impulsionando o crescimento celular, provenientes de tecidos vizinhos, para a constituição do
novo tecido ósseo (Oliveira et al, 2010). Um bom osteocondutor deverá possibilitar que o
osteoblasto percorra a superfície do material e deposite o “novo osso” sobre a superfície do
mesmo. Quanto maior sua área superficial melhor será sua osteocondução (Junior, 2017).
A osteointegração é a capacidade de uma superfície de implante se integrar com o osso
adjacente e outros tecidos (Geetha et al, 2009). Esses dois princípios estão intimamente
ligados, pois a osteointegração possibilita que as células ósseas se integrem na superfície do
material e sem a osteocondução as células não conseguiriam alcançar o biomaterial para a sua
integração, ambas devem ocorrer juntas para o sucesso da migração das células nos
arcabouços do biomaterial, podendo fornecer uma matriz que favorece a proliferação celular
(Dantas et al, 2011).
A utilização de scaffolds torna-se fundamental para reconstrução de tecidos duros,
proporcionando superfície e espaço adequados para as células anexarem, proliferarem,
migrarem e diferenciarem para organizar um tecido ósseo normal (Kumar et al, 2019).
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3.4 Scaffolds de biocerâmicas
Existe uma infinidade de técnicas de fabricação de scaffolds de biomateriais, com o
intuito de regenerar diferentes tecidos e órgãos do corpo humano, independente de qual tecido
será tratado, eles devem prover um ambiente que possibilite a sua proliferação e diferenciação
(O'Brien, 2011). Ademais, há requisitos a considerar na aplicação na BTE, como:
Os requisitos biológicos: a biocompatibilidade é o primeiro requisito do scaffold da
engenharia tecidual. A biodegradabilidade é necessária pois o objetivo da engenharia tecidual
é permitir que as próprias células do corpo, com o decorrer do tempo de implantação,
substituam o scaffold, estes que não considerados implantes permanentes, deve-se então, ser
biodegradável, para que as células produzam sua matriz extracelular. É desejável que a
degradação ocorra em conjunto com a formação do tecido (O'Brien, 2011) (Roseti et al,
2016).
Os requisitos estruturais e os avanços recentes na BTE guiaram ao desenvolvimento de
novos biomateriais que permitem imitar a estrutura óssea (Roseti et al, 2016). A princípio,
devem possuir resistência suficiente para o manuseio cirúrgico e após o implante suportar as
cargas in vivo (O'Brien, 2011). Arquitetura do scaffold é outro requisito crítico a ser auferido,
ele necessita de uma estrutura de poros interconectados, permitindo a penetração celular e
difusão dos nutrientes para dentro do construto e para a matriz extracelular (Roseti, et al,
2016).
A composição dos scaffolds usados atualmente para aplicação na BTE são polímeros,
cerâmicas bioativas, como vidros e fosfatos, e compósitos de biomateriais. Dependendo da
composição e do uso pretendido, eles podem ser injetáveis ou rígidos. (Roseti et al, 2016).
Assim, na área da engenharia tecidual muitos materiais possuem boas propriedades
mecânicas, mas porosidade inadequada; como também, alguns possuem potencial in vitro mas
falham ao implantados in vivo devido a falta de vascularização. A essência é o equilíbrio entre
as propriedades mecânicas e a estrutura porosa suficientemente para permitir a infiltração
celular e vascularização. Desta forma, as tecnologias de fabricação para cada tipo de material
definido. Assim, quatro principais vertentes para fabricação de scaffolds em aplicações BTE
pode-se ser analisada no esquema da Figura 4.
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Figura 4 – Propriedades que um scaffold ideal deve exibir para aplicações de Engenharia de
Tecido Óssea.

Fonte: (Adaptado Roseti et al, 2016).

3.5 Biocerâmicas
As biocerâmicas são utilizadas como biomateriais há muitos anos. O gesso, um sulfato
de cálco hidratado (CaSO4  ½ H2O), é amplamente utilizado para imobilização de membros
fraturados. Inclusive já foi testado para substituição do osso, porém sua baixa resistência
mecânica e rápida absorção pelo organismo, não o qualificou à ser uma biocerâmica
implantável (Kawachi et al, 2000).
As cerâmicas a base de fosfatos de cálcio têm sido utilizadas há mais de 50 anos para
substituir ou reparar tecidos duros danificados, isso se deve a sua excelente
biocompatibilidade, osteocondutividade, composição química e mineralógica próxima ao
componente inorgânico do osso, que favorece o equilíbrio iônico entre o fluido biológico e a
cerâmica (Kawachi et al, 2000). De modo geral, as biocerâmicas a base de fosfatos de cálcio
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tem especificações baseadas na razão Ca/P (Kumar et al, 2019), conferindo características
específicas ao material (Tabela 1).
Tabela 1: Aspectos biológicos em função da razão Ca/P.
Razão Ca/P

Fosfatos de Cálcio

Aspecto Biológico

1,2

Fosfatos de Cálcio Amorfos

-

1,5

α - Fosfato Tricálcico

Reabsorção muito rápida

1,5

β - Fosfato Tricálcico

Reabsorção mais lenta
comparado ao α

1,67

Hidroxiapatita

Reabsorvível somente em
escala nanométrica

Fonte: (Adaptado Kumar et al, 2019).

Os fosfatos tricálcicos são classificados pela sua razão molar cálcio/fósforo (Ca/P) e
possuem várias formas físicas, uma delas é a hidroxiapatita (HA), que equivale ao principal
componente mineral do osso, com razão Ca/P = 1,67, sendo amplamente estudada na área de
regeneração óssea, porem possui capacidade de degradação e absorção muito lenta. (Maia et
al, 2014). Deste modo, os estudos pelo fosfato tricálcico foram impulsionados. Pode-se
observar na Tabela 2, a razão Ca/P e suas propriedades.

Tabela 2 – Fosfatos de cálcio, suas fórmulas químicas e propriedades.

Fonte: (Amorim, 2015).
Os fosfatos tricálcio possuem duas formas cristalinas, o α-TCP e o β-TCP. Ambas as
fases são semelhantes ao mineral do osso no que diz respeito à sua cristalinidade e
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composição química. O β-TCP, além de possuir as mesmas características hidroxiapatita,
apresenta instabilidade em soluções aquosas e em presença de humidade, fazendo com que
após um intervalo de 6 a 15 semanas de implantado, ocorra sua absorção pelo organismo;
sendo o intervalo de tempo dependente da porosidade, cristalinidade, pureza química e
rugosidade superficial da prótese (Pires et al, 2015). O β-TCP possui composição
estequiométrica com cristais de simetria romboédrica e densidade teórica de 3,067 g.cm -3,
sendo considerado o “verdadeiro ortofosfato de cálcio” (Amorim, 2015). Pode ser obtido pela
calcinação da hidroxiapatita com deficiência em cálcio a temperaturas acima de 800 ºC.

3.6 Técnicas clássicas para fabricação de scaffolds cerâmicos
Os próximos tópicos abordam as técnicas amplamente utilizadas na conformação de
materiais cerâmicos e já consolidadas no meio acadêmico, de modo a revelar o panorama
geral dos pontos positivos e das deficiências que as técnicas clássicas dispõem, esse cenário se
dá com ênfase em metodologias aplicadas em β-TCP.

3.6.1 Método da Réplica
Um dos métodos clássicos mais utilizados e conhecidos para conformação de
materiais cerâmicos porosos é a réplica, como o presente trabalho explora a conformação de
scaffolds que assimilam a estrutura trabecular (porosa) e cortical (compacta), esta parte porosa
no interior do osso pode ser conformada pela técnica da réplica. Sendo este, o primeiro
método intencionalmente utilizado para produção de cerâmicas macroporosas, seu uso se deu
quando Schwartzwalder e Somers, em 1960, começaram a utilizar esponjas poliméricas como
modelos para formar estruturas celulares cerâmicas com os mais variados tamanhos de poros
(Studart et al, 2006).
O método da réplica consiste na utilização de uma suspensão cerâmica ou solução
percursora, para impregnar uma matriz porosa orgânica, esponja polimérica, até que os poros
internos sejam preenchidos. A esponja impregnada é então, passada por rolos para remover o
excesso de suspensão e permitir um revestimento de material fino sobre os poros de estrutura
celular original. A suspensão deve possuir uma consistência fluida o suficiente para ser
removida com o cisalhamento dos rolos, mas com viscosidade adequada para evitar pingos da
espuma polimérica, podendo ser utilizados ligantes na suspensão (Studart et al, 2006).
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Seguido por um tratamento térmico de secagem da suspensão cerâmica e queima do material
polimérico, que resulta na volatilização da matriz orgânica (Marçal, 2014).
A Figura 5 apresenta as etapas da técnica da réplica: a) espuma polimérica; b) espuma
colocada na emulsão cerâmica; após secagem e tratamento térmico para evaporação da
espuma, temos c) cerâmica com poros replicados da espuma original, seguido da sinterização
do material cerâmico.

Figura 5 – Representação da técnica de réplica.

Fonte: Elaboração própria.

Desta forma, a estrutura cerâmica exibirá a mesma morfologia do material poroso
original, sendo que as cerâmicas celulares produzidas por esse método apresentam células
abertas com alta porosidade (Studart et al, 2006). O scaffold final vai apresentar a porosidade
da esponja, sendo ela especificada pela densidade de acordo com o PPI (poros por polegadas).
Contudo uma desvantagem da técnica se dá na queima para remoção do material orgânico,
podendo ocorrer fissuras na estrutura cerâmica afetando a resistência final do scaffold.

3.6.2 Método de Material de Sacrifício
Oposto a técnica anteriormente descrita, este método resulta em scaffolds de estrutura
negativa do material de sacrifício original, sendo necessário a preparação de uma mistura
bifásica que compreende uma matriz de suspenção cerâmica ou precursores de cerâmicas e
uma fase de sacrifício dispersa homogeneamente por toda matriz e assim extraída para a
formação de poros dentro da estrutura (Studart et al, 2006), Figura 6.
O método utilizado para a extração do material de sacrifício depende do tipo de poro a
ser empregado, os materiais que costumam ser utilizados podem ser naturais, sintéticos,
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orgânicos, sais, líquidos, metais ou compostos cerâmicos. O tratamento térmico para
eliminação de material orgânico ocasiona a subprodutos gasosos gerados nesse processo. Por
outro lado, materiais como sais partículas cerâmicas e metálicos são extraídos por produtos
químicos no lugar de tratamento térmicos (Studardt, 2006).

Figura 6 – Representação da técnica de material de sacrifício.

Fonte: (Adaptado de Studart et al, 2006)

3.6.3 Método de Espuma Direta
O método de espuma direta para produção de materiais porosos, consiste na
incorporação de ar em uma suspensão cerâmica ou meio líquido, definindo uma estrutura de
bolhas de ar. As espumas consolidadas são sinterizadas à altas temperaturas para obtenção de
resistência mecânica, sendo a porosidade final da cerâmica proporcional quantidade de gás
incorporado a suspensão ou meio líquido no processo de formação de espumas, Figura 8. O
tamanho dos poros é estipulado pela estabilidade da espuma úmida, essas espumas úmidas são
termodinamicamente instáveis, então há processos para estabilização das espumas
aumentando sensivelmente o tamanho dos poros na microestrutura celular final, a
estabilização da espuma pode ser feita por surfactantes e/ou partículas sólidas com química de
superfície (Studart et al, 2006).
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Figura 7 – Representação da Técnica de Espuma direta.

Fonte: (Adaptado Studart et al, 2006).

3.6.4 Método de Gel Casting
O método de gel casting, é considerado uma das técnicas de produção de scaffols que
mais se aproxima da estrutura trabecular do osso, a técnica apresenta maior resistência a verde
(Sepúlveda et al, 1999). O processo de gel casting consiste na inserção de monômeros
orgânicos em uma suspensão cerâmica aquosa, e por meio da polimerização de agentes
formadores de géis, resulta em um reticulado tridimensional que fortalece a matriz cerâmica.
O gel casting é então desenvolvido para obter alta porosidade de material, com composição
química, porosidade e distribuição de poros controlada (Impens et al, 2009).
Um estudo realizado por Lopes e coloboradores estuda a microestrutura e as
propriedades mecânicas de materiais fabricados pelo método de gelcasting, onde foi
confeccionado scaffolds porosos de β-fosfato tricálcico reforçados com biovidro para a
regeneração óssea. O estudo constatou, que os scaffolds apresentavam morfologias
homogêneas, de distribuição uniforme dos macroporos e interligação entre eles, o tamanho
médio de poro variou de 200 a 500 μm, que é o tamanho adequado para permitir a fixação,
proliferação e diferenciação celular, foi relatado também maior homogeneidade na
microestrutura de β-TCP com 5% de biovidro. (Lopes et al, 2016). Na Figura 8 a seguir, temse imagens do Microscópio Eletrônico de Varredura da superfície de fratura dos scaffolds de
β-TCP puro, sendo em (a) 50x (b) 5000x e (c) 15,000x, seguidos de β-TCP/5%BG em (d) 50x
(e) 5000x e (f) 15,000x.
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Figura 8 – Micrografias obtidas pelo MEV de estruturas de β -TCP e β-TCP / 5% BG em
diferentes ampliações.

Fonte: (Adaptado Lopes et al, 2016).

3.6.5 Método de Freeze Casting
O freeze casting, inicialmente, foi desenvolvido para produzir peças cerâmicas densas
com réplicas finas dos detalhes do molde, porém o cristal de gelo formado a partir do solvente
da suspensão, é convertido em porosidade, originando grandes defeitos indesejáveis em
aplicações de cerâmicas densas (Deville, 2008). Posteriormente, verificou-se que a formação
e crescimento de cristais de gelo é um benefício substancial da técnica, que quando
controlado, resulta em cerâmicas com porosidade específica.
A metodologia consiste em congelar uma suspensão líquida, podendo ela ser aquosa
ou não, seguida de sublimação do solidificado (mudança do estado sólido para o estado
gasoso sob pressão reduzida) e posterior sinterização para densificar as paredes externas com
uma estrutura porosa com canais unidirecionais, em decorrência do congelamento
unidirecional, tornando os poros uma réplica dos cristais de solvente (Deville, 2008). As
etapas estão descritas na Figura 9 (a) preparação da pasta cerâmica, b) solidificação
controlada da pasta, c) sublimação do solvente e d) sinterização ou densificação do corpo
verde). Vários materiais podem ser processados por essa técnica, pois os princípios da técnica
não são dependentes dos materiais, mas sim, dependem mais das interações físicas e
químicas.
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Figura 9 – Representação de quatro etapas do processo de Freeze Casting .

Fonte: (Adaptado Deville, 2008).
Todas as técnicas clássicas acima descritas, carecem de uma ou mais propriedades
específicas para aplicação como scaffolds cerâmicos para regeneração de tecido duro. Uma
alternativa seria associar diferentes técnicas de conformação, porém o processo de secagem e
queima do material cerâmico poderia inviabilizar a fabricação do scaffold, em decorrência de
retrações lineares diferenciadas, características de cada uma dessas técnicas.
Buscando superar esses desafios, as técnicas baseadas em manufatura aditiva,
amplamente utilizadas em outras áreas da engenharia, têm se mostrado como alternativas
promissoras, pois além de ser possível “engenheirar” a macroestrutura, apresentam inúmeras
vantagens, tais como precisão dimensional, propriedades mecânicas a verde adequadas para
serem manuseadas e economia de material. Diante disso, serão exploradas nos próximos
tópicos.

3.7 Manufatura Aditiva
O interesse crescente nas técnicas baseadas no princípio da manufatura aditiva ,
também conhecida comercialmente como impressão 3D (3D printing), é decorrente
principalmente da capacidade de se produzir geometrias complexas a custo reduzido,
facilidade de automação, redução de perdas de matérias-primas e possibilidade de fabricação
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de peças personalizadas, que dificilmente seriam fabricadas pelos métodos de produção
clássicos.
A manufatura aditiva apresenta grande potencial na fabricação de scaffolds
personalizados de maneira controlada e precisa, para iniciar a regeneração do tecido via
ligação celular, proliferação, migração e diferenciação (Kumar et al, 2019).
A literatura sobre MA na área de engenharia tecidual classifica os tipos de impressões
como: livre de células ou com células encapsuladas, denominadas impressão 3D (3D printing)
ou bioimpressão 3D (3D bioprinting), respectivamente. A evolução dessas tecnologias é
incorporar a variável tempo à bioimpressão 3D, pois o scaffold pode mudar de forma após a
bioimpressão e desenvolver uma função desejada durante a regeneração dos tecidos.
Recentemente, denominou-se esse processo como bioimpressão 4D (4D bioprinting). A
tecnologia de impressão considerando os cinco eixos, chamada impressão 5D (5D
bioprinting), surgiu para imprimir arquiteturas complexas com superfícies curvas em
múltiplas dimensões, em comparação com tecnologias de impressão 3D /4D (Kumar et al,
2019). A Figura 10 apresenta a evolução da tecnologia de impressão na área da engenharia
tecidual, sendo a) 2D/3D convencional, b) impressão 3D, c) bioimpressão 3D, d)
bioimpressão 4D e e) bioimpressão 5D.

Figura 10 – Evolução da Tecnologia de Impressão

Fonte: (Adaptado Kumar et al, 2019).
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4. Materiais e Métodos
O presente trabalho foi elaborado por meio de uma revisão integrativa, com o
propósito de se obter um amplo espectro das técnicas de manufatura aditiva de impressão 3D,
utilizadas na engenharia tecidual visando a fabricação de scaffolds e adaptadas aos requisitos
de processamento das biocerâmicas de fosfato de cálcio. Os resultados abordam conteúdo de
publicações científicas encontrados no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento
Profissional de Nível Superior (CAPES), bem como, levantamento de dados históricos dessas
publicações, a fim de estabelecer uma linha do tempo da evolução dessas técnicas.
A análise quantitativa baseou-se nos resultados obtidos por meio de pesquisa no portal
da CAPES (busca avançada), com o conceito-chave na língua inglesa e entre aspas das
palavras “additive manufacturing”. A data de início da pesquisa é o ano de 1985, quando os
primeiros artigos encontrados mencionam esse conceito. O intervalo de busca foi períodos de
5 anos, começando pelos anos de 1985 a 1989, prosseguindo pelos períodos: 1990 a 1994,
1995 a 1999, 2000 a 2004, 2005 a 2009, 2010 a 2014 e finalizando com 2015 a 2020.
A segunda etapa é a análise qualitativa se deu pelo profundo estudo em artigos
publicados na literatura, possuindo como desafio, basear o trabalho nas bibliografias que
dispunham de enfoque nas biocerâmicas de fosfatos de cálcio.
Prosseguiu-se com a análise quantitativa especificando-se a técnica de manufatura
aditiva, nos mesmos períodos mencionados acima, na língua inglesa e entre aspas: “3D
printing”, “stereolithography”, “fused deposition modeling”, “selective laser sintering”,
“bioprinting” e “robocasting”. Adicionalmente, realizou-se a pesquisa com o nome da técnica
e a palavra engenharia tecidual, com as seguintes combinações: “3D printing” AND “tissue
engineering”; “stereolithography” AND “tissue engineering”; “fused deposition modeling”
AND “tissue engineering”; “selective laser sintering” AND “tissue engineering”;
“bioprinting” AND “tissue engineering” e “robocasting” AND “tissue engineering”.
Finalmente foram adicionados a pesquisa, nos mesmos períodos mencionados, as
combinações: “additive manufacturing” AND “tissue engineering”; “additive manufacturing”
AND

“biomaterials”;

“additive

manufacturing”

AND

“bioceramics”;

“additive

manufacturing” AND “TCP”, a fim de obter o cenário evolutivo das publicações com a
presença da técnica de manufatura aditiva no campo da engenharia tecidual, das biocerâmicas
e dos fosfatos de cálcio (TCP).
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5. Resultados e Discussões
Embora o princípio da manufatura aditiva tenha sido estabelecido há muito tempo
atrás (como exemplo temos as pirâmides do Egito), o termo Manufatura Aditiva da forma
como o utilizamos hoje iniciou-se em meados da década de 80. Desde então, várias técnicas
foram desenvolvidas e tantas outras ainda estão em desenvolvimento. Para facilitar o
entendimento e uniformizar as terminologias, Mota e colaboradores propuseram a
organização, estruturação e hierarquização dos conceitos como apresentado na Figura 11.

Figura 11 – Classificação das Técnicas de AM.

Fonte: (Adaptado Mota et al, 2012).

As técnicas aplicadas na confecção de scaffolds de biomateriais são principalmente a
impressão tridimensional (3DP), a estereolitografia (SLA), sinterização seletiva a laser (SLS),
modelagem de deposição fundida (FDM), bioimpressão e robocasting, sendo elas abordadas a
seguir.

5.1 Análise quantitativa
Por meio de análise dos resultados encontrados na busca avançada de periódicos da
CAPES, foi possível realizar a investigação sobre o crescimento temporal das terminologias e
técnicas tratadas neste trabalho.
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5.1.1 Manufatura Aditiva e Impressão 3D na Engenharia Tecidual
O termo “additive manufacturing”, foi citado pela primeira vez em 1986, com o artigo
“A New Fully Additive Fabrication Process for Printed Wiring Boards” de Akahoshi,
Murakami, Wajima e Kawakubo. Desde então, o crescimento de artigos abordando a
manufatura aditiva ocorreu de maneira moderada até o ano 2005, quando então apresentou
crescimento exponencial. Inicialmente os artigos não abordavam a engenharia tecidual, mas
sim o princípio da técnica aplicada a diversos materiais e produtos da indústria.
Ao adicionar na busca avançada os termos “additive manufacturing” AND “tissue
engineering”, o início das publicações ocorre em 2006, a partir do artigo “Characterization of
soft magnetic nano-material deposited with M3D technology” de Carter, Michael, Amundson,
Tony, Colvin, Jacob, Sears e James. O número de artigos relacionando a essas duas
expressões apresentou um crescimento colossal no período de 2015 a 2020.
O termo “3D printing” teve o primeiro artigo publicado em 1990, “Practical
prototypes. (Laser-based three-dimensional models)” de Wohlers e Terry, que aborda a
impressora da 3D Systems Inc, já dissertando sobre modelagem de sólidos e sistema de
prototipagem rápida por dispositivos de impressão 3D. As publicações acerca dessa
terminologia seguiram moderadas até o ano de 2005, apresentando crescimento exponencial
após essa data, como também observado para o termo “additive manufacturing”.
Ao adicionar o conceito da engenharia tecidual e impressão 3D na busca avançada, o
primeiro artigo abordando essas terminologias ocorreu em 2001, com o artigo
“Characterization of SLS parts for drug delivery devices”, que aborda microestruturas
derivadas de computador por impressão 3D. O crescimento de publicações abordando essas
duas terminologias passou a ser muit expressivo no período de 2015 a 2020.
A figura 12 apresenta esses resultados e evidencia o crescimento exponencial das
publicações referentes à essas terminologias após o ano de 2015, sendo “AM+TE” pesquisa
relacionada com os termos “additive manufacturing” AND “tissue engineering”, “3DP+TE”
pesquisa com “3D printing” AND “tissue engineering”, “AM” e “3DP” pesquisa com o termo
“additive manufacturing” e “3DP”, respectivamente.
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Figura 12 – Crescimento de publicações de MA e 3DP com a Engenharia Tecidual.
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Fonte: (Elaboração própria).

Após analisar o retrospecto de publicações da manufatura aditiva e engenharia
tecidual, foi realizado também o estudo com os principais conceitos tratados no presente
trabalho, com a busca avançada relacionada à biomateriais, TCP e biocerâmicas. A busca
iniciou no período de 1985 a 1989, contudo as publicações foram encontradas a partir do
período de 2005 a 2009. A Figura 13, apresenta o crescimento desses conceitos em
publicações, sendo “additive manufacturing” AND “biomaterials” (AM + BioM), “additive
manufacturing” AND “TCP” (AM + TCP) e “additive manufacturing” AND “bioceramic”
(AM + BioCe). O termo de AM com TE possui crescente número de publicações e destaca-se
entre a combinações com as demais terminologias estudadas no trabalho, pode-se entender
esse comportamento pois engenharia tecidual é um campo mais abrangente de atuações e está
em constante crescimento e desenvolvimento tecnológico.
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Figura 13 – Crescimento da manufatura aditiva e os principais conceitos tratados no trabalho.
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5.1.2 Espectro Temporal Geral das Técnicas de Manufatura Aditiva
A Figura 14 apresenta a evolução do número de publicações referentes às técnicas de
MA abordadas no presente trabalho em função do tempo. Da mesma forma, foi analisada a
terminologia impressão 3D “3DP”, estereolitografia “SLA”, modelagem de deposição fundida
“FDM”, sinterização seletiva a laser “SLS”, bioprinting “BIOP”, robocasting “ROB”,
manufatura aditiva “AM” e impressão 3D, “3DP”.
Observou-se, para todas as técnicas estudadas, crescimento no número de publicações
à partir do ano de 2010, tornando-se o crescimento bastante acentuado após o ano de 2015.
Duas observações relevantes foram feitas, sendo a primeira delas referente à técnica de
estereolitografia, que é uma das mais antigas no âmbito da manufatura aditiva, sendo uma das
primeiras publicações abordando essa técnica datada de 1987, com o artigo “Innovation:
Prototype professionals - 3D prints give ideas shape”. Essa técnica foi inicialmente
desenvolvida para os materiais poliméricos. A segunda observação refere-se à técnica de
robocasting, utilizada principalmente para suspensões/pastas cerâmicas. O número de
publicações referentes à essa técnica é inferior às demais, estando em torno de 100
publicações no período de 2010 a 2014, aumxentando para pouco mais de 300 publicações no
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período subsequente. Esse fato também pode ser atribuído ao termo de busca, robocasting,
que também é denominado como direct ink writing (DIW) e direct ink printing (DIP), desta
forma a busca não abrange todas as publicações que são referentes a esta tecnologia.
Realizando a análise na busca avançada, para o último período de 2015 a 2020, com o termo
“direct ink writing” resulta em 756 publicações e com o termo “direct ink printing” em 16
publicações, ao somar as publicações desses dois termos com o número de publicações com
robocasting no último período, tem-se um total de 1.092 publicações, aumentando
consideravelmente o cenário de crescimento dessa técnica, contudo ainda sim ficaria atrás de
todos os outros métodos.

Figura 14 – Crescimento Temporal das Técnicas de MA.
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5.1.3 Espectro temporal geral das técnicas de Manufatura Aditiva e Engenharia
Tecidual
Como o presente trabalho estudou arduamente a manufatura aditiva aplicada na
engenharia tecidual, não seria satisfatório encerrar os resultados sem explorar cada técnica
com o termo TE, de modo que, foi realizado a busca a partir do período de 1985 a 1989,
sendo que as primeiras publicações ocorreram somente em 1995 a 1999, com as combinações
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de conceitos da TE com estereolitografia, modelagem de deposição fundida e sinterização
seletiva a laser. Já as publicações com os conceitos de impressão 3D e robocasting,
combinados com TE, iniciam-se no período de 2000 a 2004, e por fim, manufatura aditiva e
bioimpressão com TE iniciam-se em 2005 a 2009, ainda que as publicações de bioimpressão e
MA ocorram em período posteriores as demais tecnologias, é notável o crescimento no
período de 2015 a 2020, ultrapassando as outras técnicas, exceto 3DP, quando o foco é
engenharia tecidual.
O gráfico da Figura 15 evidencia o comportamento relatado acima, sendo
“stereolithography” AND “tissue engineering” (SLA + TE), “fused deposition modeling”
AND “tissue engineering” (FDM + TE), “selective laser sintering” AND “tissue engineering”
(SLS + TE), “3D printing” AND “tissue engineering” (3DP + TE), “robocasting” AND
“tissue engineering” (ROB + TE), “additive manufacturing” AND “tissue engineering” (AM
+ TE) e “bioprinting” AND “tissue engineering” (BIOP + TE).

Figura 15 – Crescimento das publicações técnicas de MA com TE.
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5.2 Análise Qualitativa
Modelos 3D simplificados podem ser obtidos por imagens diagnósticas médicas, como
tomografia ou ressonância magnética ou também projetados direto do Software CAD, sendo
eles responsáveis pela conversão de modelo 3D em uma linguagem de mosaico padrão (STL)
standard tessellation language, esse arquivo é dividido em camadas resultando em um
arquivo fatiado (SLI) “slice file”, que envia a informação para a máquina, iniciando o
processo de construção do scaffold (Mellor et al, 2013).
Na Figura 16 tem-se a representação das etapas na abordagem da engenharia tecidual,
onde, a) aquisição de dados por técnica de imagem médica; b) e c) modelo sólido de
computador 3D do defeito de tecido e estrutura biomimética, respectivamente; d) e e) scaffold
3D camada por camada; f) e g) semeadura e cultura de células dinâmica de construção da
engenharia tecidual; h) e i) implantação de scaffold e tecido regenerado.

Figura 16 – Representação das etapas na abordagem da TE e construção de scaffolds.

Fonte: (Adaptado Mota et al, 2012).
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5.2.1 Impressão 3D – 3DP
A técnica de impressão 3D, 3D printing (3DP), foi inventada pelo Instituto de
Tecnologia de Massachusetts na década de 1990. O processo consiste primeiro em uma
máquina de jato de tinta distribuindo, camada por camada de pó na plataforma, gotículas
líquidas de um agente de ligação são depositadas na camada de pó através das cabeças de
impressão a jato de tinta, unindo as partículas, tendo então a plataforma abaixada e uma
próxima camada de pó é colocada no topo, repetindo o processo de deposição de pó e
colagem, sendo as peças construídas na plataforma de fabricação. Para finalizar o processo é
feita a remoção do pó não ligado, revelando a peça final, Figura 17 (Roseti, et al, 2017). As
vantagens da técnica de 3DP, são em termos de custos, tempo e configuração, podendo
customizar peças na fabricação em grande escala, mas também competividade para produção
de produtos mais específicos (Roseti, et al, 2017).

Figura 17 – Esquematização do processo por 3DP.

Fonte: (Adaptado Mota et al, 2012).

Cerâmicas bioativas, como a HA, biovidros e TCP, são os materiais mais
frequentemente utilizados pela 3DP. Enchimentos ósseos de scaffolds de β-TCP produzidos
pela 3DP, possuem patente conhecida como Theriform, sendo este um dos primeiros produtos
médicos fabricados por uma técnica de MA, a combinação de diferentes biocerâmicas como
TCP E TTCP, foram estudadas para o desenvolvimento de liberação de drogas (Mota et al,
2012). Contudo para melhorar as propriedades mecânicas do implante, são necessárias etapas
de pós processamento, como a sinterização, para aumentar a ligação de partículas cerâmicas,
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uma desvantagem da 3DP se dá pelo encolhimento dos scaffolds na etapa da sinterização,
podendo causar distorções e fraturas das peças.

5.3 Estereolitografia – SLA
A técnica de SLA, stereolithography, também denominada por SL, utiliza um tanque
de resina líquida fotossensível, uma plataforma móvel, laser ultravioleta (UV) para irradiar a
resina e um sistema de espelho dinâmico. O processo consiste em polimerizar por meio do
laser UV uma camada de resina líquida fotossensível; uma vez que a camada é solidificada
por completo, a plataforma abaixa na vertical, sendo outra camada depositada sobre a
primeira, esse processo é repetido até que o scaffold 3D completo é formado, e assim a parte
da resina não curada é levada a plataforma e pós-curada sobre luz ultravioleta, Figura 18
(Roseti et al, 2017).

Figura 18 – Esquematização do processo por SLA.

Fonte: (Adaptado de Mota et al, 2012).

No estudo de Castro, um material osteocondutor nanocristalino de HA foi produzido
por meio da SLA, mostrando resultados que a adesão resultante da medula óssea humana,
proliferação e diferenciação foram melhoradas in vitro, neste mesmo estudo, a síntese de
scaffolds de HA foram realizadas por uma química úmida e mais um método de tratamento
hidrotérmico para finalizar a sinterização (Castro et al, 2015).
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5.4 Modelagem por Deposição Fundida – FDM
A técnica de FDM, Fused Deposition Modeling, é baseada em extrusão de material
fundido (Figura 19). Nessa técnica, um filamento polimérico (impregnado com outros
materiais) passa por um bico aquecido, onde ocorre a fusão; podem ser usados dois bicos de
extrusão independentes para depositar diferentes materiais, sendo um deles empregado para
suporte e outo material principal para produzir o projeto em 3D (Mota et al, 2012). O
filamento polimérico é fornecido por extrusão entre duas rodas motrizes, sendo
continuamente depositado na plataforma de construção; um computar controla desde a
extrusão até a plataforma de construção. Após a fabricação de cada camada, a plataforma se
move para baixo, e o processo camada por camada é realizado até finalizar a peça 3D (Ngo et
al, 2018).

Figura 19 – Esquematização do processo por FDM.

Fonte: (Adaptado de Ngo et al, 2018).
A perspectiva de produzir scaffolds de biomateriais para a TE pelo método de FDM,
foi abordado pela primeira vez por Hutmacher em 2000, resultando em um composto de
policaprolactona (PCL) com HA, com diferentes tamanhos de poros, de modo que, scaffolds
de PCL foram feitos para suportar a proliferação in vitro, diferenciação e produção de
fibroblastos e células periosteais, obtendo sucesso. Scaffolds de PCL produzidos por FDM
foram aprovados pela Administração de Alimentos e Medicamentos, Food and Drug
Administration (FDA), para aplicações craniofaciais (Mota et al, 2012).
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5.5 Sinterização Seletiva a laser – SLS
A técnica de SLS, selective laser sintering, pode ser utilizada na sinterização seletiva
de um polímero, cerâmica ou leito de pó híbrido, através de um feixe de laser de alta
densidade, como dióxido de carbono (CO2), sendo as camadas formadas na sequência ligadas
às anteriores, seguindo as informações da seção transversal provenientes pelos dados de CAD
estipulados (Roseti et al, 2017). Como os pós são mantidos com baixa força de compactação,
após o processo de sinterização é utilizado um laser de intensidade ideal capaz de dar maior
coesão às partículas em uma camada e entre camadas adjacentes, formando uma estrutura
tridimensional, Figura 20, (Mota et al, 2012). As propriedades mecânicas e a precisão do
tamanho do scaffold produdizo por SLS, são dependentes do plano estrutural e parâmetros de
processamento, como direção de fabricação, espaçamento de varredura, tamanho das
partículas e intensidade à laser (Ciardelli et al, 2005).

Figura 20 – Esquematização do processo por SLS.

Fonte: (Adaptado de Mota et al, 2012).

Estudos com SLS foram realizados misturando-se dois materiais, o poli(éter-étercetona) e HA, ou somente a policaprolactona. Os scaffolds produzidos apresentaram
propriedades mecânicas dentro da faixa inferior do osso trabecular, além da capacidade de
suportar mecanicamente o crescimento ósseo in vivo. A continuidade nos estudos com a
técnica

levou

ao

desenvolvimento

de

scaffolds

de

poly(3-hydroxybutyrate-co-3-

hydroxyvalerate) (PHBV) e Ca-P (PHBV/Ca-P) para compor microesferas, a bioatividade dos
scaffolds compostos foi aumentada pelo carregamento das esferas com albumina de soro
bovino “Bovine serum albumin” (BSA) (Duan, Wang, 2010). A Figura 21, apresenta em a)
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fotografia de PHBV/Ca-P com BSA (a,b,c três parâmetros de sinterização diferentes) e b)
imagem de MEV do PHBV-TCP, com BSA, de uma camada de scaffold sinterizado.

Figura 21 – Scaffold de PHBV/Ca-P com BSA.

Fonte: (Adaptado Duan, Wang, 2010).

5.6 Bioimpressão
A tecnologia de Bioimpressão, (bioprinting), é uma das técnicas da MA que ganhou
destaque por conseguir contornar alguns desafios das abordagens clássicas. Seu processo
consiste em pequenas unidades de células e biomateriais que são distribuídos juntos e com
precisão micrométrica a fim de formar estruturas similares aos tecidos, sendo responsável
pelo controle preciso da distribuição das células, escalabilidade, custo efetivo e permite
fabricação de tecidos projetados e construídos em condições ambientais (Roseti et al, 2017),
Figura 22.
O desenvolvimento de tecidos funcionais com bioprinting está ganhando grande
perspectiva e aceitação médica e de pesquisadores, sendo ela uma aplicação estendida da
prototipagem rápida, com a técnica de imprimir materiais biofuncionais, camada por camada,
em substratos ou em cultura de tecidos através de distribuição automatizada. (Matai et al,
2019). Essa metodologia é promissora para a impressão de órgãos e tecidos, bem como para o
desenvolvimento de scaffolds 3D funcionalizados (Matai et al, 2019).
Figura 22 – Esquematização da técnica de bioprinting.
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Fonte: (Adaptado Mota et al, 2012).

5.7 Robocasting
Robocasting é a única técnica dentre os processos de MA, que permite construir
scaffolds cerâmicos com suspensões coloidais (tintas ou pastas) à base de água com conteúdo
orgânico mínimo de <1% em peso, sem necessitar de suporte e material de sacrifício. O
processo consiste na deposição robótica de uma suspensão com alta concentração de pós
capazes de suportar totalmente seu próprio peso durante sua estruturação, fato que se deve a
suas propriedades viscoelásticas (Miranda et al, 2006). Na Figura 23 tem-se a ilustração do
processo de robocasting.
Figura 23 – Esquematização do processo de Robocasting.

Fonte: (Miranda et al, 2006).
O estudo de Miranda e colegas em 2006, mostrou que camadas de β-TCP resultou em
maior atividade de remodelação óssea do que a camada de HA durante as primeiras semanas
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de implantação. Esse estudo foi realizado para determinar a temperatura ideal de tratamento
térmico para os scaffolds de β-TCP impressos por robocasting, os resultados evidenciam que,
para se obter peças com filamentos densos de β-TCP fabricadas por robocasting, deve-se usar
pós calcinados deficientes em cálcio e com velocidade de impressão de até 30 mm/s. A Figura
24 traz a ilustração dos scaffolds de β-TCP impressos por robocasting em uma rede 3D com
porosidade interconectada, sendo a) uma visão geral, b) vista plana, c) detalhe das hastes de βTCP e d) detalhe da superfície da haste.

Figura 24 – Scaffolds de β-TCP impressos por robocasting.

Fonte: (Adaptado de Miranda et al, 2006).

6. Conclusões
Com o avanço da engenharia tecidual, a confecção de scaffolds para a regeneração do
tecido duro, o osso, tornou-se objeto de estudo em inúmeras publicações, envolvendo o
conceito de manufatura aditiva e suas diversas técnicas.
O crescimento das técnicas de SLA, FDM, SLS, 3DP, Bioimpressão e Robocasting
ocorreu de forma moderado desde suas primeiras publicações até o ano de 2009, ao entrar no
período de 2010 a 2014, inicia-se um crescimento considerável de publicações dessas
técnicas.
A técnica de impressão 3D, possui mais artigos e pesquisas publicadas relacionados a
produção de scaffolds de biomateriais e em específico com o TCP além de apresentar maior
desenvolvimento de publicações em comparação com as demais, e esse aspecto continua no
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período de 2015 a 2020, à medida que todas elas crescem exponencialmente, mas com
destaque ainda para a 3DP.
Esse padrão de crescimento se torna presente também ao correlacioná-las com a
engenharia tecidual, esse fato também pode ser atribuído a nomenclatura utilizada nos artigos,
de forma que manufatura aditiva muitas vezes é denominada como impressão 3D, bem como
as técnicas inclusas nesse conceito são relacionadas a essa terminologia, aumentando
consideravelmente as publicações que apresentam essa denominação.
Todas as tecnologias de manufatura aditiva associadas à engenharia tecidual
apresentam crescimento exponencial nos últimos 10 anos, com o número de publicações
aumentando sensivelmente nos últimos 5 anos. Embora o número de publicações acerca da
técnica de robocasting seja modesto comparando as demais, a tecnologia envolvida nessa
linha de pesquisa ainda está em desenvolvimento e a expectativa é que seu crescimento seja
potencializado nos próximos 5 anos, seguindo a tendência das demais técnicas.
Destarte, a análise das técnicas clássicas de conformação cerâmica, nas quais a
repetibilidade do processo de fabricação do scaffold não se dá de maneira satisfatória,
variando suas propriedades mecânicas conforme execução, torna-se evidente as vantagens das
técnicas de MA. O crescimento dessa tecnologia é promissor em todas as áreas de pesquisas e
tem se mostrado eficiente quando a escolha da técnica e do material é apropriada.
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