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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.

BIOEDTECH

http://www.bioedtech.online/


INTRODUÇÃO: BIOIMPRESSÃO E SUA 
VERSATILIDADE

A bioimpressão é uma das mais recentes tecnologias de impressão 3D na 

saúde sendo muito utilizada em engenharia de tecidos e medicina 

regenerativa, para produzir estruturas biológicas, 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


APLICAÇÕES MÉDICAS

Com uma visão 

ambiciosa, e de forma 

preditiva, daqui a 

décadas, biofabricar e 

vender órgãos humanos 

será uma prática médica 

comum nos hospitais e, 

quem sabe, já 

encomendar em um 

“biomarketplace”.

O câncer é uma grande preocupação 

no mundo e, se você fizer tratamentos 

convencionais, nem sempre são 100% 

eficazes ou muitas vezes, podem vir 

acompanhados de efeitos colaterais 

adversos.

Já imaginou... imprimir suas próprias 

células e expô-las a muitos 

medicamentos diferentes ao mesmo 

tempo? Isso permitiria aos médicos 

identificar quais tratamentos são 

adequados para você.

Sem falar na possibilidade de 

bioimprimiir segmentos teciduais para 

substituir as regiões acometidas por 

doenças, traumas e queimaduras.



APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

As empresas farmacêuticas estão interessadas na otimização 

das dosagem de drogas e, principalmente, no desenvolvimento 

de novas drogas, que hoje são realizados em modelos animais 

e / ou modelos 3D. Com os modelos de tecido humano 

impressos em 3D, os estudos tornar-se-ão fisiologicamente 

mais funcionas e próximos da realidade humana. 

Entretanto, a realidade é que muitas dessas 

pesquisas requerem a aprovação das agências 

regulatórias, podendo levar um tempo considerável 

antes de se concretizarem.



APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS

Você sabia que hoje, no mundo todo, indústrias de 

cosméticos buscam métodos alternativos para 

testes de novos cosméticos? 

E a Bioimpressão de pele 3D é uma ferramenta 3D 

valiosa para essa finalidade.

A pele é composta por diferentes camadas de tecido 

e, utilizando as bioimpressoras, é possível a 

organização e a precisão necessária para sua 

biofabricação, de forma automatizada e com 

propriedades biológicas funcionais.



APLICAÇÕES NA AGROINDÚSTRIA

Na década de 1960, 

a primeira revolução verde começou com a introdução 

de fertilizantes e pesticidas.

Hoje, a segunda revolução –

focada em genética, genômica e tecnologias facilitadoras. 

Porém, é necessária uma grande inovação agrícola para atender à necessidade 

cada vez maior de alimentos, combustíveis e fibras.

E por que não, uma forma 

inovadora de chegar lá: 

Plantas Impressas em 3D.

Ao aproveitar a precisão da bioimpressão 3D, 

podemos projetar plantas que serão, por exemplo, mais nutritivas ou mais resistentes à seca, 

sem modificação genética.



APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

A impressão de 

alimentos 

é outro caminho que 

pesquisadores e 

empresas estão 

explorando. 

Ser capaz de imprimir 

carnes, um substituto 

mais seguro e humano 

para a de origem animal 

está sendo uma 

revolução na indústria. 

Outra propriedade que você pode controlar é 

a umidade, pois é muito importante para a 

textura dos alimentos e para a retenção de 

diferentes nutrientes. Se você controlar a 

densidade desses diferentes tipos de 

biomateriais, poderá criar sabores diferentes 

e alimentos mais nutritivos. 

Sabe aquele marmoreio da carne? Aquela 

mistura de tecido adiposo e muscular.

Essa gordura é o que adiciona sabor, então, 

se você personalizar essa arquitetura de 

gordura e músculo, poderá controlar o sabor 

desse alimento cultivado em laboratório de 

forma limpa e sustentável. 



PERSPECTIVAS

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. 

Existem muitas aplicações inovadoras de bioimpressão 3D 

que ainda precisam ser exploradas. A bioimpressão 3D abre espaço 

para possibilidades que antes eram inimagináveis.

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. 
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EM bIOFABRICAÇÃO 3D
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