
Resumo 
 

A Prototipagem Rápida tem sido alvo de interesse e muitos estudos nos últimos anos 

por ser considerada uma tecnologia do futuro, e por ser claro o seu potencial em 

campos de grande interesse, como a medicina, aeronáutica, etc. 

Desconhecimento, falta de divulgação, problemas de compatibilidade de materiais, etc., 

fazem com que as tecnologias de prototipagem rápida ainda não tenham uma maior 

implementação na área médica. 

Para a utilização desta RP nesta área é necessário ultrapassar uma série de etapas, 

que vão desde a aquisição das imagens do paciente, até à realização de um modelo 

adaptado ao mesmo. 

É necessário proceder-se à aquisição de imagens da área de estudo (por exemplo: 

crânio), através de meios complementares de diagnóstico, como RM, TAC ou TVC. 

Depôs de se terem as imagens obtidas através dos mesmos, é necessário proceder-se 

à conversão para CAD de forma a poderem ser editadas e trabalhadas. Após a 

realização dos ajustes e modelações necessárias, converte-se então o ficheiro para um 

outro formato, capaz de ser lido pelos equipamentos de RP. 

É necessário então proceder-se à selecção do processo de RP e dos materiais a utilizar 

tendo em conta o fim a que se destina o modelo. Na área médica podem existir 

algumas características particulares com especial interesse, tal como a transparência, o 

rigor dimensional, a introdução de cores, etc. . 

Conjugando todos estes factores é hoje em dia possível reduzir os tempos de 

intervenção cirúrgica e de recuperação dos pacientes, bem como introduzir grandes 

inovações a nível estético e outras áreas até agora desconhecidas. 

Nesta tese abordam-se todos estes aspectos e apontam-se caminhos em que o design 

desempenha um papel preponderante. 
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Abstract 
 
The Rapid Prototyping has been object of interest and many studies in recent years for 

being considered a technology of the future, and for being clear it's potential in fields of 

great interest, like medicine, aeronautics, etc. . 

Ignorance, lack of divulgation, materials compatibility problems, etc., they make that the 

rapid prototyping technologies haven't got a greater implementation in the medical field, 

yet. 

For the use of this technology in the medical area it is necessary to overcome a series of 

stages that go since the acquisition of the images of the patient, until the achievement of 

a suitable model. 

It is necessary to proceed with the acquisition of images of the study area (for example: 

skull), through complementary means of diagnosis, such as MR, CT or VCT. After you 

have the images, it is necessary to make an conversion to CAD so that we can be able 

to edit and work on them. After the accomplishment of the adjustments and necessary 

modifications, we must convert them to an specific format capable to be read by the RP 

devices. 

It is then necessary to proceed to the selection of the RP process and the materials to 

use, having in account the model destination. In the medical area some particular 

characteristics with special interest can exist, such as the transparency, the dimensional 

severity, the introduction of colours, etc.. 

Connecting all this factors is nowadays possible to reduce the surgery interventions time 

and patient recovery, as well as launch huge innovations in the aesthetical level and in 

other areas until now unknown. 

In this thesis are mentioned all this aspects and are pointed several ways were design 

assume the main role. 
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