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o A BioEdTech é uma startup focada em treinamentos e inovação em biofabricação e bioimpressão 3D

o Acreditamos nas tecnologias emergentes que ampliam horizontes, que escalam, transformam e 

inovam.

o Conectamos propósito e tecnologia, para proporcionar experiências incríveis, desenvolvendo novos 

profissionais para  um novo mercado de trabalho.

http://www.bioedtech.online/


Briefing

Os avanços na engenharia de tecidos e na medicina regenerativa estão trazendo novas 

oportunidades para regenerar tecidos e futuramente órgãos funcionais com a ajuda de 

tecnologias exponenciais como a impressão 3D. Os métodos de modelagem, de deposição e as 

biotintas usadas na tecnologia de bioimpressão 3D requerem propriedades importantes e 

precisam ser estudados durante o desenvolvimento do projeto. 

O futuro da tecnologia de bioimpressão é 

promissor, podendo levar ao 

desenvolvimento de 

tecidos e órgãos 

funcionais 

e confiáveis.



INTRODUÇÃO

A bioimpressão é uma das mais recentes tecnologias de impressão 

3D na saúde que é altamente utilizada em engenharia de tecidos e 

medicina regenerativa, para produzir estruturas 3D, visando a 

construção de tecidos funcionais e futuramente órgãos. 

ENTRETANTO, essa tecnologia pode ser utilizada em vários

segmentos industriais como: cosmético, farmacêutico,

alimentício, educacional, veterinário, agropecuária, entre

outros.

https://www.biofabricacao.com/bioimpressao-3d


INTRODUÇÃO: O QUE É 
BIOFABRICAÇÃO E BIOIMPRESSÃO

o A Bioimpressão é a utilização de processos de transferência assistidos por 

computador para a padronização e montagem de materiais vivos e não vivos com 

uma organização prescrita em 2D ou 3D, a fim de produzir estruturas de 

engenharia biológica que atuem na medicina regenerativa, estudos 

farmacocinéticos e de biologia celular básica (Groll et al., 2016).

o O que é biofabricação: a geração 

automatizada de produtos 

biologicamente funcionais com 

organização estrutural a partir de 

células vivas, moléculas 

bioativas, biomateriais, 

agregados celulares, tais como 

microtecidos, ou construções 

híbridas de material celular, 

através de Bioimpressão ou 

Bioassembly e subsequentes 

processos de maturação do 

tecido

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26744832


INTRODUÇÃO: 
Bioimpressão 4D x Bioimpressão 3D

o Podemos definir a 

Bioimpressão 4D como 

a impressão 3D de 

materiais carregados 

de células, e 

consequentemente, 

suas estruturas 3D 

bioimpressas são 

capazes de responder 

aos estímulos externos 

devido a 

biosensibilidade, 

estímulos ou forças 

celulares internas.

Fonte: Advances and Future Perspectives in 4D Bioprinting. Clique aqui!

https://www.bioedtech.online/post/bioimpress%C3%A3o-4d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30221837


INTRODUÇÃO: BIOTINTA

o Bioink / Biotinta:  “Uma 

formulação de células 

para processamento 

utilizando uma 

tecnologia de 

biofabricação 

automatizada que 

também pode conter 

componentes 

biologicamente ativos e 

biomateriais

o Biomaterial ink: (Bio) materiais que podem ser impressos e subsequentemente

semeados com células, mas não diretamente formulados com células. Assim, não se

qualificam como uma biotinta.

Fonte: Groll et al., A definition of bioinks and their distinction from biomaterial inks, 2018



INTRODUÇÃO: Motivação e vantagens

As vantagens da utilização da bioimpressão 

no campo biomédico incluem o desenvolvimento de projetos personalizados, alta 

precisão, baixo custo, criação sob demanda de estruturas complexas, biomodelos de 

tecidos e doenças para estudos e/ou para testes de drogas. 

A expectativa de vida da população está aumentando significativamente, e 

com isso, o envelhecimento da população tem evidenciado muitas doenças. 

Contudo, a Bioimpressão vem se tornando  uma ferramenta com potencial para 

auxiliar a medicina em um futuro próximo. 



Principais Etapas da Bioimpressão

o A tecnologia de bioimpressão possui 3 etapas principais.

Na primeira etapa há a que necessita de um projeto do tecido ou órgão (blueprint) que se pretende

produzir, sendo o blueprint projetado por meio da associação de software para o tratamento de

imagens biológicas, de projetos auxiliados por computador, biomodelagem e/ou engenharia de

simulação.



Principais Etapas da Bioimpressão

o Em seguida, a segunda etapa, o uso de biotintas se faz necessário - formulações de

células e materiais sintéticos e/ou orgânicos - para a construção de estruturas

biológicas tridimensionais. Após a formulação da biotinta, as bioimpressoras são

utilizadas para a deposição organizada dos biocomponentes.

o Na terceira etapa, também chamada de pós-processamento, o uso de biorreatores é

requerido. Os biorreatores são sistemas fechados e controlados, necessários para a

maturação da estrutura biológica bioimpressa. Vídeo esquemático de bioimpressão. Aqui!

https://www.youtube.com/watch?v=ok5EjiFZ5_Q


PERSPECTIVAS

Será que um equipamento

automatizado, capaz de posicionar componentes 

biológicos e biocompatíveis, é o bastante? Será que "só" isso basta? Claro que não!

A bioimpressão é uma tecnologia inovadora com grande potencial na medicina, capaz de organizar 

precisamente e automaticamente células, biomoléculas indutoras e materiais (biomateriais, materiais 

sintéticos biocompatíveis e/ou biodegradáveis). Entretanto, muitos desafios precisam ser analisados e 

interpretados com cuidado para avançar de forma benigna e funcional. 

No futuro, os processos e equipamentos estarão tão otimizados 

que até o nome "bioimpressão" poderá sofrer alteração. 

O potencial da bioimpressão - atualmente - está muito aquém da tecnologia necessária para 

construir um órgão funcional. Temos muitos microtecidos sendo produzidos, como camadas da córnea, 

camadas da pele, nervos, tecido cardíaco, unidades funcionais do rim, do pulmão, do fígado, mas 

AINDA não temos órgãos completos funcionais. 

Aplicações nas indústrias de alimentos, 

de cosméticos, farmacêutica, agropecuária, química, 

educacional também podem utilizar a tecnologia de bioimpressão. 

https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/06/21/Bioimpress%C3%A3o-de-C%C3%B3rnea-humana-j%C3%A1-%C3%A9-realidade-mas-s%C3%B3-veremos-os-benef%C3%ADcios-desse-estudo-em-um-futuro-pr%C3%B3spero
https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/10/05/Repara%C3%A7%C3%A3o-do-nervo-perif%C3%A9rico-com-enxertos-utilizando-a-Impress%C3%A3o-3D-e-futuramente-a-Bioimpress%C3%A3o-1
https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/11/06/Bioimpress%C3%A3o-de-enxertos-para-a-repara%C3%A7%C3%A3o-card%C3%ADaca
https://www.researchgate.net/publication/327311295_3D_bioprinting_of_the_kidney-hype_or_hope
https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-018-1519-1
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/7/4/044102/meta
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EM bIOFABRICAÇÃO 3D
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