
Laboratório de Bioengenharia Ocular

Coordenador: Paulo Schor

Técnico responsável: Regina Carlstron
e-mail: regina.freitas@unifesp.br
telefone: (11) 5576-4848 voip 2228 ou 2721

I- Equipamentos Multiusuários

1. Bioimpressora TissueJet (Bioprint) (Projeto FINEP – Rede Translacional)
2. Analisador Dinâmico Mecânico RSA G2 (DMA) (Projeto FINEP – Rede BioMat)

Localização
Edifícil de Pesquisas 2. Rua Pedro de Toledo, 669 Vila Clementino 4º andar frente, Laboratório de
Bioengenharia Ocular. Departamento de Oftamnologia e Ciências Visuais

Descrição
1. Bioimpressora TissueJet
Fabricante MicroFab

Utiliza a técnica inkjet e funciona com dois sistemas piezoelétricos e um microvalvulado para a
deposição por camadas dos diferentes tipos de materiais. É uma técnica muito precisa e permite
depositar  células  ou  biomoléculas  em  lugares  específicos.  As  gotas  geradas  são  da  ordem de
picolitros e o deslocamento em micrometros. A viscosidade dos materiais não deve ultrapassar 30
CP. É possível aquecer as amostras até 70ºC e o material bioimpresso até 50ºC.

2. Analisador Dinâmico Mecânico RSA G2
Fabricante TA Instruments



Este  equipamento  mede  propriedades  viscoelásticas  de  materiais.  A análise  dinâmico-mecânica
consiste  em  aplicar  uma  tensão  ou  deformação  mecânica  oscilatória.  O  material  pode  ser
classificado como elástico, viscoso e viscoelástico.

II- Plano de Gestão

O objetivo do laboratório é colaborar na geração de conhecimento por meio do suporte instrumental
às pesquisas desenvolvidas na UNIFESP ou em outras instituições em âmbito nacional.

Os equipamentos são operados pelo técnico responsável ou por usuários autorizados. A autorização
à operação dos equipamentos dar-se-á após as seguintes etapas: (i) realização de treinamentos, (ii)
autorização do coordenador e (iii) atendimento as regras específicas de cada equipamento.

A displicência no uso e danos aos equipamentos suspende a autorização do uso podendo ainda
sofrer medidas administrativas cabíveis. O não cancelamento de um agendamento de análise em
tempo hábil  (pelo  menos 24horas),  bem como o  atraso  injustificado para  o inicio  das  análises
configuram-se como atos de displicência.

Os usuários devem informar a referência bibliográfica completa, todas as comunicações científicas
resultantes das análises realizadas no laboratório de Bioengenharia Ocular.

III- Agendamento

O agendamento será feito de acordo com a disponibilidade do equipamento, do solicitante e do
técnico  responsável.  O horário  de  funcionamento  é  de segunda à  sexta  das  9h às  16h excetos
feriados e recessos da instituição.

As solicitações de uso são feitas pelo site:

http://www.apoiodidatico.com.br/reserva

http://www.apoiodidatico.com.br/reserva

