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O projeto insitu.Biomas, em consórcio multidisciplinar, pretende desenvolver uma nova estratégia para a produção de
implantes temporários para regeneração de tecidos. É objectivo desenvolver um sistema de biofabricação para utilização em
contexto hospitalar, concebido para profissionais de saúde investigarem e implementarem novas soluções para responder
aos problemas associados à escassez de órgãos e terapias de transplantação. O novo equipamento de impressão 3D permitirá
produzir implantes temporários em ambiente estéril e com uma reduzida intervenção do utilizador durante o processo de
produção, através do design compacto e interface gráfica simples e intuitiva para garantir um fácil manuseio por parte dos
profissionais de saúde.
The insitu.Biomas project, in a multidisciplinary consortium, intends to develop a new strategy for the production of temporary implants for
tissue regeneration. The goal is to develop a bio-manufacturing system for use in a hospital context, designed for health professionals to
investigate and implement new solutions to address problems associated with organ shortage and transplantation therapies. The new 3D
printing equipment will allow the production of temporary implants in a sterile environment and with reduced user intervention during the
production process through the compact design and simple and intuitive graphic interface to ensure easy handling by the healthcare professionals.
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