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 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 

micro-tecidos, ou construções híbridas de material celular, através de Bioimpressão ou Bioassembly e 

subsequentes processos de maturação do tecido.

 Bioimpressão: 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 sirvam em medicina regenerativa, estudos 

farmacocinéticos e de biologia celular básica.

 Saiba como tudo começou na matéria publicada no Fórum de Discussão. 

Groll et al., 2016
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Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.

https://www.biofabricacao.com/oqueebiofabricacao
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5082/2/1/010201/meta
https://www.biofabricacao.com/forum-1/atualizacoes/a-crescente-de-publicacoes-cientificas-na-bioimpressao
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/8/1/013001/meta


Biotinta
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 Bioink / Biotinta:  “Uma formulação de células para processamento utilizando uma tecnologia de 
biofabricação automatizada que também pode conter componentes biologicamente ativos e biomateriais”

 Biomaterial ink: (Bio) materiais que podem ser impressos e subsequentemente semeadas com células 
depois da impressão, mas não diretamente formulados com células, assim, não se qualificam como um 
bioink.

Groll et al., 2018

Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30468151
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/aaec52/meta


Etapas da Bioimpressão
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 A tecnologia de Bioimpressão possui etapas semelhantes à da impressão 3D –
tecnologia de manufatura aditiva.

 Se resume basicamente em uma etapa de pré-processamente a qual necessita de um 
BioCAD / Blueprint ou simplesmente do projeto do tecido para a bioimpressão. Uma 
segunda etapa chamada de processamento ou bioimpressão 3D, utiliza componentes 
como, células ou esferóides, materiais sintéticos ou biomateriais, hidrogéis e 
biomoléculas. E a etapa de pós-processamento que é a etapa de maturação do tecido 
bioimpresso. Essa última etapa necessita de sistemas fechados e controlados para a 
maturação do tecido bioimpresso, podendo ser equipamentos chamados biorreatores, 
essenciais para o desenvolvimento do tecido bioimpresso.

Dernowsek, 2016

Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.
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https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/2b522e03-b3f2-41e2-81c5-07ff8cd5d6bf?metaSiteId=0238fc3d-ed24-418b-a20e-cf68f3748afe&editorSessionId=71c4c62e-7e0b-4056-ad0c-d312253233c6&referralInfo=dashboard
http://www.3dprinting.com.br/um-bate-papo-com-dr-jorge-vicente-lopes-diretor-da-divisao-de-tecnologias-tridimensionais-do-cti-renato-archer-2/
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Etapas da Bioimpressão

 O BioCAE é uma nova abordagem computacional para compreender sistemas biológicos 
complexos de tecidos usando uma combinação de métodos, como a modelagem matemática 
multiescalar, simulações computacionais, mineração de dados biológicos funcionais, simulação de 
comportamento de estrutura, material e células, machine learning de redes regulatórias, 
integrados com a biologia de sistemas. 

 O fenótipo celular e tecidual é imprescindível para o entendimento da regeneração tecidual. 
Compreender as redes de interação de linhagens celulares, células induzidas/editadas e de tecidos 
é crucial para o desenvolvimento de novos Bioprocessos e Bioprodutos, como a biofabricação de 
tecidos e futuramente órgãos.  Com certeza, o uso de métodos computacionais como 
o BioCAE auxiliará de forma significativa o desenvolvimento de Bioprocessos e Bioprodutos, 
minimizando os custos, o tempo e o uso de animais. 
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Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.
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https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/09/01/BioCAE---Simula%C3%A7%C3%A3o-Computacional-Biol%C3%B3gica-para-o-desenvolvimento-de-Bioproduto-e-Bioprocessos-visando-a-Bioimpress%C3%A3o-de-tecidos
https://www.omicsonline.org/peer-reviewed/biocae-a-new-strategy-of-complex-biological-systems-for-biofabrication-of-tissues-and-organsp-90516.html


Interdisciplinaridade da 
Bioimpressão
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 A bioimpressão é um campo de pesquisa e de

mercado promissor, oferecendo perspectivas

inovadoras entre a escassez de tecidos, órgãos e

a necessidade de transplantes (Murphy & Atala,

2014). Apesar do intenso progresso da

engenharia tecidual aliada as demais ciências e

engenharias, este campo apresenta vários

desafios no processo de desenvolvimento de

tecidos e órgãos funcionais complexos.

 Para enfrentar esse desafio, a bioimpressão

necessita de uma abordagem interdisciplinar,

empregando diversas ferramentas médicas,

moleculares, químicas, físicas, computacionais,

de engenharias, entre outras, para entender os

processos dinâmicos celulares e teciduais em

seus vários níveis.

Dernowsek J.A. 2019
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Entrevista: 
Biofabricação de Órgãos: Um Campo Multidisciplinar

https://www.nature.com/articles/nbt.2958
http://profissaobiotec.com.br/biofabricacao-de-orgaos-um-campo-multidisciplinar/
http://profissaobiotec.com.br/biofabricacao-de-orgaos-um-campo-multidisciplinar/


Desafios

 Os desafios presentes na bioimpressão de tecidos e órgãos são inúmeros. Podemos dividir esses 
desafios em Desafios tecnológicos, biológicos, químicos, físicos, de materiais, éticos e 
de regulamentação.

 Os desafios tecnológicos são complexos e precisam ser desenvolvidos pensando na 
interdisciplinaridade da área e não adaptados dos sistemas de impressão 3D. Como a área é nova, 
muitos dispositivos, softwares e métodos foram adaptados e não foram devidamente criados para a 
bioimpressão. Assim, a integração e a interoperabilidade de dados, arquivos e sistemas tornam-se 
um desafio enorme. O uso de métodos adaptados é rotina, como por exemplo o uso de softwares da 
engenharia para a modelagem do BioCAD, ou seja, do projeto do tecido que será "biofabricado". Não 
encontramos programas e métodos computacionais criados especificamente para o desenvolvimento 
de tecidos biológicos complexos. Saiba com mais detalhes na matéria do blog sobre biofabricação.
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Dernowsek JA, 2018 Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.

https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/10/22/Desafios-da-Bioimpress%C3%A3o
https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/10/22/Desafios-da-Bioimpress%C3%A3o


Tipos de estimulação na resposta 
celular – Tema do meetup de 17/01

 As células podem se adaptar ao ambiente 3D, produzir matriz extracelular e estabelecer interações de 
célula-célula pode meio de estimulação biológica, física, química ou uma combinação de estímulos. 
Além das interações célula-célula, interação célula-matriz e fatores solúveis, os estímulos físicos, 
como sinais mecânicos, elétricos e eletromagnéticos, são cruciais para o estabelecimento das funções 
teciduais. Por exemplo, a tensão de cisalhamento é essencial para a remodelagem do sistema 
vascular e as forças mecânicas regem a adaptação da estrutura esquelética. Além disso, os campos 
elétricos foram identificados como um dos principais gatilhos para orientar a cicatrização da pele. 

 Saiba mais na matéria publicada no Fórum de Discusssão sobre sinalização molecular e celular.  
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Forças mecânicas

Elétrica

Interações
celulares

Bioquímica

Eletromagnética

Interação célula-matriz

Hansmann et al., 2012

Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0070215303580012?via%3Dihub
https://www.biofabricacao.com/forum-1/desafios-biologicos/sinalizacao-molecular-e-celular
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/biot.201200162


Realidade x Futuro

 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. 

 Será que um equipamento automatizado, capaz de posicionar componentes biológicos e 
biocompatíveis, é o bastante? Será que "só" isso basta? Claro que não!

 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. 

 No futuro, os processos e equipamentos estarão tão otimizados que até o nome "bioimpressão" 
poderá sofrer alterações. 

 O mais importante é continuar com o principal objetivo da área, que é desenvolver tecidos e órgãos 
funcionais para assistir a saúde da população mundial.
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Clique nas 
palavras em 
VERDE para 
visualizar as 
referências.

Avanços na medicina 
como tecnologias inovadoras, 

inteligência artificial 
auxiliando a saúde, métodos 
analíticos químicos, físicos e 
biológicos, e nós ainda não 
temos órgãos bioimpressos 

funcionais.

Dernowsek JA, 2018

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%25C3%25A3o-de-enxertos-para-a-repara%25C3%25A7%25C3%25A3o-card%25C3%25ADaca
https://www.researchgate.net/publication/327311295_3D_bioprinting_of_the_kidney-hype_or_hope
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13205-018-1519-1
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/7/4/044102/meta
https://www.biofabricacao.com/single-post/2018/11/13/Por-que-ainda-n%C3%A3o-temos-%C3%B3rg%C3%A3os-funcionais-bioimpressos-ou-biofabricados


Algumas questões importantes para 
levar em consideração em um projeto 

de bioimpressão. 

1. Como começar a pensar de forma interdisciplinar no 

desenvolvimento de projetos de bioimpressão?

2. Qual tecnologia de impressão será melhor para a minha aplicação?

3. Qual hidrogel é mais eficaz para as interações e estimulações

celulares?

4. Qual estímulo (físico, químicos, biológico) é necessário para a 

modelagem fenotípica que eu desejo?
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https://www.biofabricacao.com/forum-1/bioimpressao/tecnologias-utilizadas-na-bioimpressao


Agradeço os presentes no meetup do dia 17/01 na
UNIFESP –

As discussões foram produtivas e interessantes, 
principalmente a oportunidade de network.

Conto com vocês no próximo mês na USP, dia
21/02, com novos temas e oportunidades.
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Vídeo com as imagens do meetup – clique aqui

https://youtu.be/Y7LlfQWk2r4

