
Resumo 

 

O aumento da esperança de vida tem vindo a assumir-se como a principal causa de 

patologias que promovem a necessidade de intervenções ao nível do fabrico de 

próteses. No entanto, raramente são feitas à medida do paciente, o que obriga a 

intervenções cirúrgicas de revisão complexas e frequentes. Assim sendo, é crescente o 

interesse em desenvolver próteses personalizadas que ofereçam maior qualidade de 

vida ao doente. 

Este trabalho surge na sequência de uma parceria entre a Zollern & Comandita e o 

INEGI com vista ao desenvolvimento de componentes fundidos em titânio para 

aplicação na indústria automóvel, e responde também a uma orientação estratégica do 

INEGI de aumentar as suas competências na área médica e aeronáutica, 

nomeadamente no fabrico de próteses à medida do paciente, do qual já resultou a 

aprovação de um projecto inserido na medida 5.1A de 2007. 

A metodologia aceite como sendo a melhor para fabricar próteses à medida do paciente 

num espaço de alguns dias consiste em: adquirir imagens médicas bidimensionais por 

TAC ou RMN; transformar as imagens médicas em modelos virtuais tridimensionais; 

modelar a prótese virtual em CAD 3D; fabricar o modelo da prótese por tecnologias de 

prototipagem rápida tipo QuickCast; fabricar moldações cerâmicas quimicamente 

inertes; e fundir as próteses em liga metálica biocompatível pelo processo de fundição 

de precisão por modelos perdidos. 

Seguindo esta metodologia, o trabalho experimental iniciou-se a partir de um ficheiro 

STL de um crânio virtual tridimensional, gentilmente fornecido pela empresa Medmat 

Innovation. 

Com recurso a softwares de CAD 3D comercializados pela Materialise, projectaram-se 

diferentes próteses mediante operações de espelho e subtracção boleana, bem como 

os elementos de fixação da prótese ao osso. 

O modelo do crânio e as próteses foram fabricados por processos de prototipagem 

rápida. 

Para optimizar o processo de conversão em metal, optou-se por não fabricar os 

modelos das próteses em QuickCast (modo especial de construção em 



estereolitografia), mas sim no modo convencional de estereolitografia, de forma a ser 

possível fabricar moldes em silicone para injecção de ceras. 

Para o fabrico das moldações cerâmicas adquiriram-se cerâmicos e ligantes o mais 

inertes possível relativamente ao titânio. Na sequência, desenvolveram-se diversas 

formulações de barbotinas cujo objectivo principal foi avaliar a sua processabilidade e 

estabilidade ao longo do tempo. 

Tendo em conta a especificidade deste tipo de cerâmicas e ligantes, foi necessário 

desenvolver métodos de fabrico, análise e resolução de problemas, com vista ao 

desenvolvimento de cadinhos e moldações cerâmicas para vazamento de ligas 

metálicas biocompatíveis, com particular enfoque nas ligas de titânio. 

Finalmente, realizaram-se diversos testes de fusão com ligas metálicas biocompatíveis, 

tendo sido possível avaliar o desempenho dos cadinhos e das moldações cerâmicas 

relativamente ao choque térmico e à reactividade destas perante as ligas de titânio. 

Paralelamente a estes ensaios realizou-se o vazamento das próteses desenvolvidas, 

tendo sido possível avaliar a questão do enchimento de peças de espessura reduzida. 


