
                                          

Evonik lança filamento de PEEK “grau de implante” para aplicações 
médicas em impressão 3D 

  

   

 

O filamento de PEEK de cor natural, que possui um diâmetro de 1,75 mm, é enrolado em 

bobinas de 250-500 gramas, adequadas para uso direto em impressoras 3D FFF para 
materiais de PEEK. 
  
  
A Evonik é a primeira empresa do mundo a lançar um filamento de PEEK (poliéter-éter-
cetona) imprimível em 3D como material “grau de implante” para aplicações 
médicas.  Com esse lançamento, a empresa de especialidades químicas estabelece novos 
padrões para o desenvolvimento e a fabricação de implantes plásticos personalizados, que 
agora podem ser criados usando processos de manufatura aditiva que atendem aos 
requisitos da norma ASTM F2026 (a especificação padrão para polímeros de PEEK, aplicáveis 
na área de implantes cirúrgicos).  
  
Comercializado sob a marca VESTAKEEP® i4 3DF, esse filamento de PEEK é um material 
“grau de implante” à base de VESTAKEEP® i4 G, um polímero de alta performance e com 
alta viscosidade da Evonik. Os clientes ficarão impressionados com os atributos de 
biocompatibilidade, bioestabilidade, transparência ao raio-X e facilidade de manuseio do 
produto. Após ser produzido em condições de sala limpa, o filamento é submetido a 
rigorosos padrões de gestão de qualidade para materiais médicos.  
  
Filamento de PEEK para fabricação por filamentos fundidos (FFF) 
O material de alta performance foi desenvolvido para a tecnologia de fabricação por 
filamentos fundidos (FFF). O filamento de PEEK de cor natural, que possui um diâmetro de 
1,75 mm, é enrolado em bobinas de 250-500 gramas, adequadas para uso direto em 
impressoras 3D FFF para materiais de PEEK.  
  
“Na moderna tecnologia médica, o desenvolvimento do nosso primeiro material de implante 
imprimível em 3D abre novas oportunidades para o tratamento personalizado de pacientes. 
As cirurgias ortopédicas e maxilofaciais são exemplos de áreas nas quais a tecnologia 
poderia ser aplicada”, diz Marc Knebel, responsável pelo segmento de mercado Medical 
Devices & Systems na Evonik. “Materiais de alta performance inovadores como o 
VESTAKEEP® PEEK da Evonik, juntamente com hardware e software de alta complexidade e 
o ajuste perfeito entre materiais e máquinas, formam a base para uma revolução sustentável 
da impressão 3D em tecnologia médica. É por essa razão que vamos ampliar gradualmente o 
nosso portfólio de biomateriais imprimíveis em 3D”. 
  
“Grau de teste” permite um ajuste de processo mais econômico 
Além do “grau de implante”, a Evonik também oferece uma versão do filamento de PEEK em 
“grau de teste”. O termo se refere a uma classe de materiais com exatamente as mesmas 
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propriedades de produto que o “grau de implante”, mas sem a documentação necessária 
para a aprovação em aplicações na tecnologia médica. Oferece, ainda, uma maneira mais 
econômica para ajustar as características de processamento do plástico de alta performance 
a determinada impressora 3D.  
  
Há mais de 20 anos, a Evonik lidera a produção mundial de polímeros de alta performance e 
aditivos usados na manufatura aditiva. A empresa de especialidades químicas oferece o 
portfólio de biomateriais mais abrangente do mercado em qualidade GMP imprimíveis em 3D 
para tecnologia médica, que podem ser usados na fabricação de produtos projetados para o 
contato temporário ou permanente com o corpo. Além do VESTAKEEP® i4 3DF, o portfólio 
inclui a linha RESOMER® de filamentos, pós e grânulos bioabsorvíveis para dispositivos 
médicos implantáveis.  
  

Mais informações, acesse www.evonik.com/additive-manufacturing.    
  
  
Informações da Empresa  
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 

ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 

com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Sobre Resource Efficiency  
O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, produz materiais de 
alta performance, aditivos especiais ambientalmente amigáveis e sistemas eficientes em energia 

aplicados nas indústrias automotivas, de tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre 
muitas outras. Com cerca de 10.000 colaboradores, o segmento gerou vendas de aproximadamente 5,7 

bilhões de euros em 2019 em operações contínuas. 
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 

futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 

variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não 
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações 

contidas neste comunicado. 
  

  
  

Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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