
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES 
CRÂNIO-MAXILOFACIAIS FUNDIDAS 

VIKTOR CSÁKY 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA 
À FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO EM 
ENGENHARIA MECÂNICA 

M 2014 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

Desenvolvimento do processo de produção de próteses 
crânio-maxilofaciais fundidas 

 

 

 

Viktor Csáky 

 

 

Dissertação do MIEM 

Orientador no INEGI: Rui Jorge de Lemos Neto 

Orientador no INEGI: Maria Margarida Fernandes Machado 

Orientador na FEUP: Teresa Margarida Guerra Pereira Duarte 

 

 

 

 
 
 
 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 
 

 

Julho de 2014 

 

 

  



  



  



 

  



 

Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Resumo 
 

Os principais fatores que motivam a necessidade crescente de implantes médicos na 
população atual são a osteoartrite, cancro, trauma ou malformação congénita. Há uma procura 
crescente no uso de próteses à medida na cirurgia crânio-maxilofacial (CMF), que aborda as 
regiões mandibular, maxilar, orbital e craniana, sendo esta uma das motivações do presente 
trabalho. 

Irá desenvolver-se uma metodologia de desenho e fabrico de próteses customizadas por 
fundição de precisão por cera perdida adaptada a alguns casos de estudo reais. Tem-se por 
objetivo otimizar não só o processo de desenho com base na modelação à medida e na simulação 
numérica assim como o processo de fabrico pela fundição por cera perdida. A etapa de projeto 
envolve quatro fases, nomeadamente, i) processamento de imagem, ii) biomodelação 3D, iii) 
fabrico e iv) acabamento. 

A primeira fase consiste na segmentação das regiões de interesse e na reconstrução 3D da 
anatomia do paciente. A segunda, no desenho de próteses CMF à medida que se ajustarão à região 
do defeito anatómico, tendo por base um algoritmo de densidade óssea e o parecer de uma 
equipa médica para a escolha dos pontos de ancoragem e desenho do sistema de fixação. Para 
validar a geometria e o sistema de fixação das próteses a simulação numérica pelo Método dos 
Elementos Finitos poderá ser usada. Ambos os modelos – crânio com defeito e próteses respetivas 
– são materializados por Estereolitografia (SL) para pré-validação e planeamento pré-cirúrgico. 

Na terceira fase fabricam-se as próteses modeladas por fundição de precisão por cera perdida 
na liga de titânio biocompatível Ti-6Al-4V. Os modelos em cera podem ser obtidos por impressão 
direta de cera (waxprinting) ou convertendo os modelos de SL em modelos em cera através de 
moldes de silicone. Uma vez obtido o cacho em cera, são fabricadas as carapaças cerâmicas à base 
de ítria e alumina à volta do cacho, o modelo é descerificado por choque térmico, a carapaça é 
sinterizada por 2 horas a 1450 °C, procedendo depois à fusão e vazamento da liga num forno de 
indução com cadinho de cobre arreferido a água em atmosfera controlada. Após a solificação da 
peça, abate-se a carapaça com recurso a um martelo pneumático e corta-se o sistema de gitagem 
e alimentação. 

A última parte consiste na redução da espessura das próteses e acabamento, sendo feita a 
maquinagem química (MQ) nas peças em titânio para remover a camada superficial contaminada 
pelo oxigénio durante fusão e vazamento (α-case) e para reduzir a espessura da prótese até à 
desejada. Para suavizar a superfície e para obter o sistema de fixação usa-se a maquinagem de 5 
eixos. Por fim, a análise dimensional entre as peças obtidas e as peças modeladas pode ser feita 
por engenharia inversa para validar o processo de fundição. 

Além destes aspetos, um levantamento de custos e tempos despendidos será realizado para 
suportar os procedimentos adotados.  
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Development of the production process of casted cranio-maxillofacial prosthesis  

Abstract 
 

The need of medical implants is growing among the population being the main causes the 
osteoarthritis, cancer, trauma or congenital malformations. In the area of the cranio-maxillofacial 
(CMF) surgery, which includes the mandibular, maxillary, orbital and cranial anatomical regions, 
custom-fit prostheses are demanded. 

In this work, a methodology for design and manufacturing customized prostheses by means of 
investment casting is presented through CMF case-studies. 

The aim of this study is the enhancement of the process of custom design (modelling 
techniques and numerical simulation) and the development of a detailed protocol for fabricating 
customized CMF prostheses. The proposed methodology involves four tasks: i) image processing, 
ii) 3D biomodelling, iii) fabrication and iv) finishing. 

Image processing stage comprises two steps, namely the segmentation of the regions of 
interest and the 3D reconstruction of the patient’s anatomy. 

The 3D biomodelling process consists in designing a customized CMF prosthesis that will fit the 
patient’s anatomical defects. Within this task, a bone density algorithm is used to project the 
fixation system and after medical team approval the anchorage points are accurately defined. 
Afterwards, numerical simulation through Finite Element Analysis is performed to validate the 
prosthesis’ geometry and fixation system. Both prosthesis and damaged skull models are 
materialized by SL-Stereolithography for assembly pre-validation and preoperative planning. 

The third phase is the fabrication of biocompatible titanium alloy prostheses (Ti-6Al-4V) by 
investment casting. The wax models can be obtained directly from wax printing or using 
conventional silicone moulds by means of SL models. The gating and feeding systems are defined 
at this stage. Thin ceramic shells (Yttria based) are fabricated around the wax models and then the 
wax is eliminated by flash firing. The shell is sintered for 2 hours at 1450 °C and the titanium alloy 
is melted and casted into the shell under a controlled atmosphere using a cold crucible (cold shell 
induction furnace). The shell is knocked out with a vibrating pneumatic hammer and the gating 
and feeding system is removed. 

The final part is the surface thickness reduction and finishing. Chemical milling is performed on 
titanium alloy casted parts to remove the oxygen contaminated surface layer (α-case) and to 
reduce the prostheses’ thickness to the desired value. To smooth the surface and to drill the 
fixation system a 5-axis CNC machining is used. A dimensional analysis using a reverse engineering 
system is performed to the casted prostheses, in order to validate the adopted manufacturing 
protocol. 

Furthermore, a detailed cost and time consuming analysis is carried out in all the procedures 
in order to support the presented protocol. 
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

1. Capítulo 1 
Introdução 

1.1. Motivação 

A presente dissertação foi realizada para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica 
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

Os novos processos de fabrico, nomeadamente o processo de fundição de precisão por cera 
perdida, têm vindo a ser cada vez mais usados para o desenvolvimento de produtos de qualidade 
superior com interesse industrial. Os avanços tecnológicos podem ser conseguidos através da 
otimização de processos com recurso quer à simulação numérica quer pela aquisição de 
informação precisa existente na literatura em geral. 

A motivação vai de encontro não só com estes aspetos como com a necessidade de melhorar 
e adaptar dispositivos médicos a cada paciente, mais concretamente próteses crânio-maxilofaciais 
(CMF). A preocupação com a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e o gosto pessoal pela 
tecnologia de fundição por cera perdida estiveram por base na escolha deste tema. A área 
Biomédica foi sempre uma área que me interessou e o facto de se desenvolverem próteses no 
INEGI reforçou a vontade de trabalhar este tema para a dissertação. 

 

1.2. Objetivos 

O objetivo principal desta dissertação é desenvolver o processo de produção de próteses CMF 
obtidas por fundição de precisão por cera perdida através dos meios disponíveis no INEGI. 

A abordagem a vários casos reais permite desenvolver competências na área Biomédica e no 
conhecimento dos procedimentos cirúrgicos usados nesta área. O trabalho numa equipa 
pluridisciplinar é uma mais-valia para um trabalho mais fluído e técnico. Aliando esta competência 
aos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Mecânica, é possível desenvolver 
os processos de desenho e fabrico de próteses à medida. 

As próteses dos casos a abordar serão fabricadas numa liga metálica biocompatível disponível 
no INEGI, a liga de titânio Ti-6Al-4V, com 6 % de alumínio e 4 % de vanádio, muito usada na 
Ortopedia e Engenharia para aplicações em próteses de anca, de joelho e CMF.  
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1.3. Estrutura da tese 

A abordagem ao tema teve por base a recolha de informação pertinente e previamente 
investigada para o relatório na Unidade Curricular Tecnologia da Moldação, do 5º ano do 
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, especialização de Produção, Desenvolvimento e 
Engenharia Automóvel. Posteriormente, analisaram-se os tópicos que requerem maior suporte 
teórico e prático e que necessitem de informação técnica. Desta forma, optou-se pela seguinte 
estruturação: 

Parte I – Revisão bibliográfica: 

▪ Capítulo 2 - Próteses crânio-maxilofaciais – Inclui um enquadramento da anatomia 
associada às próteses CMF bem como a necessidade das próteses na sociedade atual, 
apresentam-se diversos biomateriais possíveis de usar no fabrico deste tipo de 
próteses e investigam-se dois tópicos com pouco suporte teórico em teses anteriores: 
os sistemas de fixação e ferramentas e os revestimentos das próteses. Estes dois 
últimos temas são especialmente interessantes caso se queiram implementar as 
próteses produzidas no INEGI no mercado existente. Ao longo deste capítulo 
acompanham-se as diferentes designações e metodologias pela legislação 
correspondente; 

▪ Capítulo 3 - Aquisição e tratamento de imagem médica – Abordam as técnicas de 
imagiologia médica mais usadas e os softwares disponíveis no mercado quer para 
reconstrução de modelos 3D a partir de imagens médicas quer para desenho de 
próteses à medida. Apresentam-se as bases por detrás da metodologia do projeto de 
próteses para apresentar ao leitor as principais ferramentas e potencialidades dos 
programas; 

▪ Capítulo 4 - Processo de produção de próteses por fundição – Apresenta-se esta 
tecnologia avançada de fundição de forma sucinta e para dar suporte teórico ao fabrico 
de próteses que irá ser feito adiante. Grande parte do conhecimento acerca desta 
tecnologia tem sido desenvolvido pelo INEGI quer em teses anteriores quer pela 
equipa de investigação, pelo que nesta fase de trabalho a competência foca-se em 
desenvolver os tópicos que ainda carecem de informação e experiência. 

Parte II – Trabalho experimental 

▪ Capítulo 5 - Biomodelação – Apresenta uma extensiva avaliação e comparação de 
diferentes softwares usados para reconstrução 3D e desenho de próteses através de 
um benchmarking para saber as principais potencialidades dos programas. Numa 
segunda parte deste capítulo apresentam-se os casos a abordar e faz-se a descrição de 
todo o procedimento adotado para modelar as próteses; 

▪ Capítulo 6 - Fabrico dos crânios e das próteses – Reporta-se a fase de fabrico das 
próteses por fundição por cera perdida, desde a obtenção dos modelos em 
Estereolitografia (SL) ou impressão direta em cera (waxprinting) até ao acabamento 
superficial das próteses finais incluindo imagens de todas as etapas de fabrico para as 
próteses modeladas; 

▪ Capítulo 7 - Análise global de custos e tempos despendidos – Faz-se o levantamento e 
resumo de todos os dados relevantes a nível de custos e tempos das diversas etapas 
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de projeto e fabrico de uma prótese CMF, desde a aquisição de imagens médicas até à 
fase final de fabrico para dar uma perceção geral acerca dos valores envolvidos. 

Por fim fazem-se as conclusões do trabalho realizado relativas às partes anteriormente 
descritas e indicam-se as perspetivas para trabalhos futuros. 

1.4. Calendarização das tarefas 

Apresenta-se, na Figura 1.1, a calendarização das principais tarefas decorridas durante a 
realização deste trabalho, servindo de guia para não haver atrasos consideráveis que 
comprometeriam as etapas seguintes: 

 
Figura 1.1 - Calendarização das tarefas.  

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Desenvolvimento dos tópicos de trabalho 10 - 16 fev

Definição dos casos de estudo
Recolha bibliográfica

Formação do MIS 2 e 3 abr

Modelação das próteses
Fabrico

Escrita da dissertação
Preparação da defesa

Correções finais 18 - 27 jul

10 fev - 26 jun

23 jun - 18 jul

10 fev - 1 abr

10 fev - 8 jun

3 - 16 abr

17 abr - 18 jun
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

2. Capítulo 2 
Próteses crânio-maxilofaciais 

2.1. Anatomia associada 

Na Medicina as imagens tridimensionais de qualquer parte do corpo humano caracterizam-se 
por três planos que são ortogonais entre si (Materialise 2010; Bibb 2006): 

▪ O plano frontal ou coronal (ou vista de frente); 
▪ O plano sagital ou lateral (ou vista de lado); 
▪ O plano axial ou horizontal (ou vista de cima). 

A Figura 2.1 ilustra os três planos considerando o corpo humano inteiro (com as respetivas 
orientações usadas na Medicina) e indica os planos na cabeça de uma pessoa: 

 
Figura 2.1 - Planos de caraterização para: (A) o corpo inteiro (Machado 2013) e (B) para a cabeça (fonte: 

http://www.scielo.br/img/revistas/dpress/v12n2/18f11.jpg, 25 de fevereiro de 2014). 

As imagens médicas são obtidas, geralmente, por Tomografia Axial Computorizada (TAC) ou 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e há software médico que reconstrói as imagens médicas 
em modelos 3D para visualização espacial (Félix 2008; Araújo 2012; Marques 2013). As técnicas 
de imagiologia médica e de reconstrução de imagem 3D serão descritas, posteriormente, no 
Capítulo 3.  

A região CMF engloba três áreas fundamentais de um crânio (Riden 1998): 

▪ A zona mandibular e maxilar; 
▪ A zona orbital (ou ocular); 
▪ A zona craniana.  
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A Figura 2.2 ilustra um crânio humano com os principais ossos constituintes: a mandíbula é o 
único osso independente do corpo humano e é responsável pelas funções de mastigação e fala, o 
maxilar está em contacto com a mandíbula, região orbital e parte craniana, sustenta a arcada 
dentária superior e tem, por isso, a função de garantir a mastigação e a região orbital é a zona 
envolvente dos globos oculares, sendo que o conjunto destas três zonas define a região 
maxilofacial. A parte craniana é formada pelos ossos frontal, temporal, parietal e occipital 
completando, assim, a designação crânio-maxilofacial, CMF (Prein e Greenberg 2002; Riden 1998). 

 
Figura 2.2 - Crânio humano (adulto) com indicação dos principais ossos constituintes. Fonte: 

http://www.daviddarling.info/images/human_skull_side.jpg (12 de março de 2014). 

Assim, entende-se por intervenções maxilofaciais as que dizem respeito à mandíbula, ao 
maxilar e à região orbital, enquanto as designadas por cranioplastias são responsáveis pelo 
implante de próteses na região craniana (Riden 1998). 

Na região CMF podem existir vários tipos de próteses, sendo alguns exemplos ilustrados na 
Figura 2.3: (A) prótese orbital, (B) prótese mandibular, (C) prótese craniana, ocular e maxilar e (D) 
prótese orbital e craniana. 

 
Figura 2.3 - Próteses CMF possíveis. Fonte: http://sites.synthes.com/intl/css/psi/Pages/Applications.aspx (25 

fevereiro de 2014). 

Relativamente a próteses mandibulares, a Figura 2.4 exemplifica uma prótese fundida deste 
tipo, notando-se pequenos furos destinados a alojar parafusos de fixação à mandíbula, reduzir em 
peso e potenciar a osteointegração (integração da prótese no meio biológico sem causar infeções 
e rejeição natural, de maneira a acomodar-se e a fixar-se perfeitamente ao osso saudável 
circundante). Esta prótese tem uma espessura fina (cerca de 1 a 2 mm) e foi feita à medida do 
paciente (Yaxiong et al. 2003).  
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

 
Figura 2.4 - Prótese mandibular: (A) desenho 3D e (B) prótese fundida (Yaxiong et al. 2003). 

Nas mandibulectomias (intervenções de corte na mandíbula) deve-se ter especial cuidado com 
a articulação temporomandibular (Prein e Greenberg 2002), pois esta é a articulação mais sensível 
do corpo humano por várias razões, nomeadamente (Prein e Greenberg 2002; Riden 1998): 

▪ Sustenta a mandíbula – este osso tem funções de mastigação e fala, tal como já foi 
referido, que envolvem forças de compressão e fenómenos de flexão e torção da 
mandíbula, devendo a articulação amortizá-las para não ficar muito solicitada (Eijden 
2000; Wong et al. 2010). A Figura 2.5 ilustra as forças num plano sagital da mandíbula; 

▪ Suporta movimentos da mandíbula em dois eixos - num eixo para avanço, recuo e 
movimento lateral e noutro eixo para abertura e aperto (Langdon et al. 2009); 

▪ É uma região muito complexa - tem, na sua vizinhança, nervos e vasos sanguíneos de 
ligação à mandíbula (fonte: http://www.csuchico.edu/anth/Module/skull.html, 20 de 
março de 2014). 

 

Figura 2.5 - Flexão e torção envolvidas no osso mandibular durante mastigação (Wong et al. 2010). 

Devido à elevada funcionalidade e complexidade desta articulação, as intervenções cirúrgicas 
são muito delicadas e, por isso, as próteses metálicas nesta região são feitas à medida e evitam a 
zona do côndilo mandibular (ver Figura 2.2). A reparação ou substituição da articulação 
temporomandibular requer o uso de próteses metálicas de fixação na mandíbula e materiais 
poliméricos para a função de articulação, sendo uma prótese deste tipo representada na Figura 
2.6 (Riden 1998; Langdon et al. 2009).  
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Capítulo 2 Próteses crânio-maxilofaciais 

 
Figura 2.6 - Prótese mandibular fundida para a articulação temporomandibular (Dhanda et al. 2011). 

As cranioplastias têm por objetivo substituir o osso em falta na parte craniana e podem ter 
geometrias mais complexas caso haja extensão da prótese à região orbital (Figura 2.7, indicações 
A e B) ou geometrias simples e lisas (Figura 2.7, indicações C, D e E), fonte: 
http://calaverasurgicaldesign.com/Cranioplasty_Implants.htm (24 de fevereiro de 2014). 

 
Figura 2.7 - Próteses cranianas: (A) e (B) com extensão à região região orbital, (C)-(E) sem extensão a outras 

regiões. Fonte: http://calaverasurgicaldesign.com/Cranioplasty_Implants.htm (24 de fevereiro de 2014). 

 

2.2. Necessidade das próteses 

2.2.1. Enquadramento histórico 

As próteses têm sido usadas desde os tempos do Antigo Egito e eram esculpidas em madeira 
para substituição de membros inferiores ou superiores. Hipócrates (Antiga Grécia, 460 – 370 a.C.) 
foi o pai da Medicina e tinha grande conhecimento na Ortopedia e desenvolveu diversos sistemas 
de fixação para fraturas ósseas (fixação da tíbia e métodos de fixação externa). Nos tempos do 
Renascimento, Vesalius (1514 – 1564) deu um impulso à Medicina e à cirurgia com o desenho 
ilustrado de várias regiões do corpo humano (Lantada e Morgado 2013).  

Com o decorrer dos séculos, houve progressos enormes na produção e desenvolvimento de 
próteses, quer a nível de materiais como em processos de fabrico (Norton 2007). Apresenta-se, 
na Tabela 2.1, uma cronologia com os maiores avanços em materiais usados para próteses:   
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Tabela 2.1 - Cronologia dos maiores avanços em materiais usados para próteses (Norton 2007). 

Época Materiais Local 
1500 – 500 a.C Madeira Antigo Egito 

424 – 1 a.C. Bronze e ferro Itália 
476-1000 Ferro Europa 

Séc. XX e 2ª Guerra Mundial Ferro, aço, cobre e polímeros Mundo 
Séc. XXI Ligas ferrosas e polímeros Mundo 

 

Atualmente, podem-se usar ligas metálicas ou polímeros biocompatíveis para produção de 
próteses, evitando a extração de enxertos ósseos de outras partes do corpo humano como a tíbia, 
a fíbula, a parte ilíaca ou osso proveniente de costela (Prein e Greenberg 2002; Hélary et al. 2009; 
Arora et al. 2013; Nickels 2012). 

2.2.2. Fatores que incentivam a necessidade das próteses 

O mercado dos dispositivos médicos é muito vasto, estima-se que tenha um volume de 
negócios de 200 mil milhões € e que tenha uma taxa de crescimento anual de 8 % (Lantada e 
Morgado 2013). As próteses ortopédicas e os instrumentos cirúrgicos representam apenas duas 
categorias das 58 listadas (Pammoli et al. 2005). As maiores empresas de produção de próteses 
CMF customizadas são a Johnson & Johnson (E.U.A), Stryker Corp. (E.U.A), Biomet Inc. (E.U.A) e a 
KLS Martin Group (Alemanha). Um relatório sobre o mercado de dispositivos de fixação de 
próteses CMF entre 2012 e 2016 pode ser encontrado no seguinte endereço de Internet: 
http://www.reportlinker.com/p01877126-summary/Global-Craniomaxillofacial-Fixation-CMF-
Devices-Market.html (24 de fevereiro de 2014). Existem estudos deste tipo para diversos países e 
o endereço indicado refere-se ao mercado mundial, especificando várias empresas da área (PR-
Newswire 2013). 

Portugal está listado como o 13º maior produtor (em 17 países europeus analisados) de 
dispositivos médicos na Europa com cerca de 1,1 % do mercado e um volume de negócios de 600 
milhões € (Pammoli et al. 2005). 

Em 2013 a esperança média de vida à nascença a nível global era de 68 anos e prevê-se que 
para 2015 essa média suba para os 70 anos e que continue a aumentar com os avanços 
tecnológicos e melhorias na qualidade de vida dos pacientes (Eucomed 2011). Com este aumento 
(Figura 2.8) os cuidados na área ortopédica requerem uma atenção especial (Duarte et al. 2011). 

 
Figura 2.8 - Esperança média de vida à nascença a nível global (em anos) ao longo dos anos (Eucomed 2011).  
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Nos próximos 5 anos prevê-se que existam mais pessoas com idade superior a 60 anos do que 
pessoas com idade inferior a 15 anos e para 2050 prevê-se que o número de pessoas com idade 
superior a 80 anos seja 5 vezes maior comparativamente à data atual. Assim, há necessidade de 
garantir a qualidade de vida das pessoas idosas (Lantada e Morgado 2013) e ultrapassar os 
problemas músculo-esqueléticos associados, tais como a osteoporose, fraturas, traumas, doenças 
e outras anomalias (Duarte et al. 2011). 

O desgaste ósseo, tumores ou traumas de diversas naturezas (quedas, acidentes de viação, 
acidentes de trabalho, acidentes desportivos e agressões físicas) são as principais causas para o 
desenvolvimento de próteses CMF (Alves, Sousa, e Gomes 2013).  

A Tabela 2.2 apresenta a distribuição média, por faixa etária, dos problemas de osteoporose e 
fraturas a nível mundial (Duarte et al. 2011). 

Tabela 2.2 - Distribuição média dos problemas de osteoporose e fraturas por faixa etária a nível mundial 
(Duarte et al. 2011). 

Problema 
Intervalo de idades 

< 26 26 – 44 45 – 64 > 65 
Osteoporose 0 % 2 % 22 % 75 % 

Fraturas 32 % 19 % 21 % 29 % 
 

No tratamento da osteoporose e de diversos tumores usam-se bifosfonatos que causam a 
osteonecrose (necrose ou morte de tecido ósseo, fonte: http://www.infopedia.pt/pesquisa-
global/osteonecrose, 22 de março de 2014) da mandíbula e/ou maxilar (Magremanne et al. 2006; 
Peter et al. 2005). Nestes casos, procede-se à substituição das zonas infetadas por enxertos ósseos 
ou à implantação de próteses mandibulares/maxilares (Riden 1998). 

A Figura 2.9 particulariza a distribuição de 9543 casos de trauma CMF entre 1991 e 2000 na 
cidade de Innsbruck, Áustria (Gassner et al. 2003): 

 
Figura 2.9 - Distribuição de 9543 casos de trauma entre 1991 e 2000 em Innsbruck (Áustria); para ler, 

considere-se: ocorrência, n.º de casos, percentagem respetiva (Gassner et al. 2003). 

No Hospital de Santo António (Porto) recolheram-se informações de 215 casos de 
traumatismos maxilofaciais entre agosto de 2001 e dezembro de 2007. Destes, 186 casos (74,1 %) 
tiveram como origem acidentes de viação, sendo esta a principal causa de traumatismos 
maxilofaciais (Alves, Sousa, e Gomes 2013). A origem dos restantes casos foi gentilmente pedida 
aos autores do artigo mas por ausência do país não pôde ser cedida em tempo útil.  

Desporto, 2991, 31%

Acidentes de viação, 1116, 12%

Acidentes de trabalho, 504, 5%
Violência, 1170, 

12%

Acidentes do dia-a-dia 
e atividades lúdicas, 

3613, 38%

Outros, 149, 2%
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Estudos indicam que 70 % dos pacientes que sofreram traumas maxilofaciais são do sexo 
masculino, portanto, para efeitos de comparação apresenta-se, na Figura 2.10, o estudo de 367 
casos de pacientes do sexo feminino que sofreram diversos tipos de traumas na cidade de Turim, 
Itália, entre 2001 e 2008 (Roccia et al. 2010): 

 
Figura 2.10 - Distribuição de 367 casos de pacientes do sexo feminino que sofreram traumatismos maxilofaciais 

na cidade de Turim, em Itália, entre 2001 e 2008 (Roccia et al. 2010). 

As deformações no corpo humano afetam o bem-estar físico e psicológico de um paciente 
(Bibb 2006; Riden 1998; Prein e Greenberg 2002). Desta forma, os avanços tecnológicos tanto a 
nível de equipamento médico, como os processos de fabrico, assim como as intervenções 
cirúrgicas devem ir no sentido de possibilitarem a melhor qualidade de vida possível aos pacientes.  

O uso de próteses CMF pode acarretar várias complicações pós-cirúrgicas que podem ser 
(Riden 1998; Fusetti et al. 2011): 

▪ Infeções localizadas e rejeição natural - nestes casos, há uma nova intervenção para 
tratar a zona infetada e, por consequência da infeção, a intervenção é mais invasiva; 

▪ Folga na prótese – devido a mau posicionamento ou falta de rigor no projeto do 
sistema de fixação; 

▪ Folga por fadiga – no caso de próteses mandibulares, a mastigação pode ter um efeito 
desgastante devido aos ciclos repetidos de compressão, criando-se uma folga; 

▪ Reabsorção do enxerto ósseo - a prótese é envolvida por osso e pode haver perda da 
biocompatibilidade da liga e dar origem a uma infeção (Fusetti et al. 2011). 

Um trauma de qualquer origem (Figura 2.9 e Figura 2.10) pode originar a quebra in situ de uma 
prótese CMF, sendo o posicionamento dos parafusos e sistema de fixação uma etapa muito 
importante no projeto de próteses para evitar falha no posicionamento causada por trauma 
consequente ao implante (Fusetti et al. 2011).  

2.2.3. Suporte tecnológico para o projeto de próteses 

Hoje em dia, as tecnologias CAD-CAM-CAE (Computer-Aided Design, Computer-Aided 
Manufacturing e Computer-Aided Engineering, respetivamente) são ferramentas muito eficazes 
para o desenvolvimento do processo de projeto e fabrico de próteses. Na tecnologia CAE 
enquadra-se a simulação estática e dinâmica pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), por 
exemplo, pelo software Abaqus® ou ANSYS® (Oshkour et al. 2014; Narra et al. 2014; Maloul et al. 
2014; Tsouknidas et al. 2011; Eufinger et al. 2005).  
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Na fase de projeto de próteses é importante fazer simulações de forças e tensões para as 
próteses e para o respetivo sistema de fixação. A análise estática e dinâmica é vantajosa porque 
permite detetar erros de projeto numa fase precedente ao fabrico de próteses, nomeadamente, 
pontos de concentração de tensões, empenos e outros defeitos ou inconvenientes (Oshkour et al. 
2014; Aquilina et al. 2013; Tsouknidas et al. 2011). 

Através da simulação dinâmica há possibilidade de recriar um cenário de acidente e prever 
quais as zonas mais frágeis e suscetíveis de uma prótese implantada e da estrutura óssea 
envolvente. Através da Tabela 2.6, apresentada mais à frente, sabe-se que uma prótese CMF 
metálica é mais rígida do que o osso humano; por isso, há necessidade de projetar a prótese de 
maneira a que se acomode perfeitamente ao osso saudável e que, em caso de trauma, não 
danifique a estrutura óssea circundante (Miyamoto et al. 2010; Tang et al. 2012; Schaller et al. 
2012). 

Existem diversos estudos de MEF (Figura 2.11) para simular dois tipos de situações: 

▪ Acidentes diversos com osso saudável - a título de exemplo, refere-se o estudo do 
impacto de uma cabeça na zona orbital de outra cabeça (Schaller et al. 2012), a 
projeção de uma bala numa mandíbula saudável (Tang et al. 2012) ou o efeito de uma 
explosão na proximidade mandibular (Lei et al. 2012), ou seja, pode-se fazer a 
simulação de situações reais com recurso ao MEF; 

▪ Análises estruturais durante o projeto do sistema de fixação – no exemplo de uma 
prótese mandibular pode-se avaliar a força de aperto introduzida pelos parafusos de 
fixação na mandíbula (Narra et al. 2014) e/ou comparar diferentes métodos de fixação 
de fraturas mandibulares a nível de estabilidade estrutural e resistência às forças 
envolvidas na mastigação (Aquilina et al. 2013; Sato et al. 2012). 

 
Figura 2.11 - Estudo pelo MEF de dois casos: (A) placas de fixação na mandíbula (Aquilina et al. 2013) e (B) 

Esforços nos parafusos e guias de fixação (Narra et al. 2014). 

Notou-se falta de informação na literatura (em teses, livros e artigos científicos) para 
simulações dinâmicas relativas a traumas diversos com uma prótese metálica já implantada.  
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Há alguma dificuldade em obter informações na literatura (livros e artigos científicos) relativas 
ao fabrico de próteses CMF fundidas por existirem diversas alternativas à fundição de próteses 
metálicas, nomeadamente: 

▪ Uso de redes de titânio e respetiva conformação convencional; 
▪ Incremental sheet forming (ISF), sendo estes dois métodos aprofundados na tese de 

(Rocha 2014); 
▪ Fabrico aditivo de próteses metálicas por Electron Beam Melting (EBM) ou Direct Metal 

Laser Sintering (DMLS), sendo os processos de fabrico aditivo para metais abordado na 
tese de (Gomes 2014); 

▪ Maquinagem de ligas de titânio, sendo a análise feita na tese de (Homem 2014). 

Estas tecnologias alternativas podem ser menos laboriosas e mais diretas em alguns casos 
específicos, representando vantagens competitivas à fundição a nível de tempo, complexidade de 
fabrico e custos (Rocha 2014). 

Os implantes dentários não serão alvo de investigação no âmbito desta tese, contudo, é 
interessante referir que a sua fixação é feita na mandíbula ou maxilar por parafusos de titânio e 
dispositivos obtidos através da fundição por cera perdida, sendo que este tema está muito 
desenvolvido e divulgado na literatura (Wu et al. 2010; Durual et al. 2013; Chen et al. 2012; 
Atwood et al. 2007). 

Para o projeto de próteses CMF uma equipa multidisciplinar é muito importante para um 
trabalho mais fluído e eficaz e, geralmente, é composta por (Lantada e Morgado 2013): 

▪ Engenheiros Mecânicos e Biomédicos – para seleção e caraterização dos biomateriais, 
projeto e fabrico de próteses; 

▪ Médicos – para recomendações acerca da geometria e sistema de fixação das próteses 
e intervenção cirúrgica para implantação das mesmas; 

▪ Farmacêuticos, técnicos de Ortopedia e Neurofisiologia – para recomendações acerca 
da medicação, acompanhamento pré e pós-cirúrgico, monitorização da atividade 
cerebral e comportamento do paciente; 

▪ Economistas e advogados – para análise económico-financeira e assuntos legislativos 
associados à certificação e implementação de próteses no mercado. 

É imprescindível existir uma comunicação simples entre os vários envolvidos no projeto de 
próteses para que a compreensão entre os vários intervenientes seja total e, assim, poderão 
evitar-se atrasos no projeto que, inevitavelmente, se traduzem num aumento de custos (Lantada 
e Morgado 2013). Desta forma, há uma crescente necessidade de: 

▪ Desenvolver as máquinas de imagiologia médica para reduzir os tempos de 
funcionamento e o custo de investimento (Richmond e Kau 2010; Bibb 2006); 

▪ Desenvolver os métodos de projeto de próteses para reduzir os tempos despendidos e os 
custos associados a materiais e tecnologias de fabrico (Bibb 2006). 

▪ Melhorar a qualidade de vida dos pacientes através de um tratamento mais rápido e 
menos invasivo, com informação útil para o paciente e familiares (Rocha 2010). 

Para uma intervenção mais eficaz o planeamento pré-cirúrgico do caso é muito importante e 
pode ser conseguido graças a modelos físicos do crânio do paciente e da prótese associada, 
obtidos por tecnologias de fabrico aditivo (Duarte et al. 2012). O Capítulo 3 debruçar-se-á sobre 
este tema.  
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2.3. Biomateriais usados nas próteses 

A história dos biomateriais é muito recente, sendo que há cerca de 60 anos (antes da 2ª Guerra 
Mundial) não se conhecia a potencialidade de certos materiais para a área prostética. Na altura, 
desconhecia-se o significado do termo biocompatibilidade e não existia regulamentação para o 
uso de próteses (Ratner et al. 2013). A Tabela 2.3 apresenta a evolução dos biomateriais metálicos 
no século XX: 

Tabela 2.3 - Principais avanços em biomateriais metálicos no século XX (Ratner et al. 2013; Rocha 2010). 

Ano Investigador(es) Desenvolvimento 
1912 W. D. Sherman Placas para fixação de ossos em aço revestido a Níquel 
1924 A. A. Zierold Introdução das ligas de CoCr 
1926 M. Z. Lange Introdução ao aço inoxidável 18Cr-8Ni 

1931 M N. Smith-Peterson 
Primeiro dispositivo de fixação em aço inoxidável para fraturas do 

colo do fémur 

1936 
C. S. Venable e W. G. 

Stuck 
Introdução ao aço inoxidável 19Cr-9Ni 

1938 P. Wiles Primeira prótese total da anca 

1939 
J. C. Burch e H. M. 

Carney 
Introdução ao tântalo 

1947 J. Cotton Introdução do titânio e das suas ligas 
1968 – 1972 F. Gunston e J. Insall Primeiras próteses metálicas do joelho 

 

2.3.1. Definição de biocompatibilidade e biomateriais 

A biocompatibilidade significa que os materiais inseridos como implantes no corpo humano 
(ou animal) não reagem com os tecidos envolventes com que vão estar em contacto, por exemplo 
o osso, tecidos moles, plasma ou fluidos intra e extracelulares (ASM 2009). 

Estes materiais devem ter a capacidade de se adaptar ao corpo de maneira a que o tecido 
cresça, envolva e adira ao implante sem criar reações alérgicas ou, mesmo, rejeição natural. Para 
se chamar de biomaterial, o corpo não pode rejeitar o material e o paciente deve viver de forma 
saudável e de forma indolor (ASM 2009). 

Os biomateriais definem-se como substâncias (ou mistura de substâncias) naturais ou artificiais 
que atuam nos sistemas biológicos (tecido ou órgãos) parcial ou totalmente, com o objetivo de 
substituir, aumentar ou tratar uma zona danificada de um paciente (ASM 2009). 

Os estudos clínicos apontam que há necessidade de encontrar novos e melhores biomateriais 
para aperfeiçoar o processo de fabrico de próteses (ASM 2009). 

2.3.2. Propriedades dos biomateriais 

As principais propriedades mecânicas e físicas a considerar na fase de projeto de próteses CMF 
são: tensão limite de elasticidade, tensão de rotura, módulo de elasticidade, resistência à fadiga, 
acabamento superficial, dureza e extensão após rotura (ASM 2009). Deve-se ter especial atenção 
à resistência à corrosão (propriedade química), pois afeta gravemente os tecidos envolventes da 
prótese implantada no paciente. Estas propriedades são explicadas em maior detalhe na tese de 
(Rocha 2010).  
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A divisão dos biomateriais é feita em dois grupos: metais e não-metais (Rocha 2010), sendo 
que apenas se vão considerar os materiais metálicos no âmbito desta tese para as próteses CMF. 
Os biomateriais que vão ser usados para efeitos de comparação e uso para próteses CMF estão 
descritos na Tabela 2.4: 

Tabela 2.4 - Biomateriais metálicos para próteses CMF e respetivas normas. 

Material Norma 
Titânio puro grau II ASTM F67-13, BS 7252-2 e ISO 5832-2 

Liga de titânio Ti-6Al-4V 
ASTM F1108-04 e ISO 6892-1 (fundido) e ASTM F1472-08e1, BS 

7252-3 e ISO 5832-3 (forjado) 
Liga de titânio Ti-6Al-4V ELI (Extra 

Low Intersticial 
ASTM F136-13 (forjado) 

Ligas de cobalto-crómio-molibdénio 
Co-28Cr-6Mo 

ASTM F75-12 e ISO 5832-4 (fundido) e ASTM F799-11, ASTM 
F1537-11 e ISO 5832-12 (forjado) 

Aço inoxidável austenítico 316L ASTM F746-04e1, BS 7252-1 e ISO 5832-1 (forjado) 
 

Outros materiais biocompatíveis e as respetivas normas estão apresentados no Anexo B.  

De seguida será feita uma descrição de alguns materiais metálicos biocompatíveis referidos 
anteriormente. As ligas de titânio têm excelente compromisso resistência-peso 
comparativamente com os outros biomateriais metálicos usados em próteses. Estas ligas têm 
baixa condutividade térmica (8,73 − 8,91 𝑊𝑊/𝑚𝑚 ∙ ℃) e baixo coeficiente de expansão térmico (8,7 −
9,1 × 10−6 ℃−1 ) e têm propriedades vantajosas para a fundição de precisão de próteses, 
nomeadamente: elevada resistência (800 - 1000 MPa), baixa densidade (aproximadamente 4,4), 
excelente biocompatibilidade, boa resistência à corrosão e alguma ductilidade, contudo, são ligas 
muito caras com preço por kg a rondar os 19 - 20 € (Bio-Rad 2014). 

As ligas de cobalto-crómio têm excelente resistência à corrosão, o que é um aspeto 
interessante no uso em próteses, sendo as suas principais desvantagens em relação à liga Ti-6Al-
4V (CES-Edupack 2013): 

▪ A densidade: 8,3 em comparação com 4,3 da liga de titânio Ti-6Al-4V; 
▪ A condutividade térmica: 12,9 – 13,5 para 8,73 – 8,91 𝑊𝑊/𝑚𝑚 ∙ ℃; 
▪ O coeficiente de expansão térmico: 12,4 – 13,1 para 8,7 - 9,1 𝜇𝜇𝑚𝑚/℃. 

Os aços inoxidáveis austeníticos são compostos por ferro, crómio, níquel e molibdénio e têm 
elevada resistência à corrosão e boa maquinabilidade, o que é um ponto importante nos 
processos de fabrico para reduzir os custos. Em contrapartida, podem existir problemas 
relativamente à sua elevada rigidez (210 GPa) e a possíveis complicações pós-cirúrgicas, isto é, 
alguns pacientes podem desenvolver reações alérgicas ao Níquel presente na liga (Bio-Rad 2014). 

O osso tem como função o suporte estrutural e a locomoção para o corpo humano, sendo 
constituído por duas camadas (Marques 2013): 

▪ Osso cortical – camada exterior compacta; 
▪ Osso trabecular – camada interior esponjosa.  
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A Figura 2.12 exemplifica uma secção de corte de osso: 

 
Figura 2.12 - Secção de corte de osso humano. Fonte: http://www.share-

pdf.com/5328e944d28d43f8a405176527a1930e/Tese_images/Tese21x1.jpg (24 de março de 2014). 

Para além das propriedades mecânicas dos materiais, é de extrema importância conhecer a 
composição química dos mesmos, sendo importante pois as próteses metálicas vão substituir o 
osso em falta e, ao estarem em contacto com os ossos, vão gerar esforços internos que podem 
degradar o osso dependendo da constituição do material (como se verá adiante). Sendo que a 
fixação por parafuso vai ser em osso cortical e trabecular, é preciso analisar os materiais para 
garantir a osteointegração a longo prazo dos parafusos. Assim, a Tabela 2.5 apresenta a 
composição química das ligas metálicas listadas na Tabela 2.4: 

Tabela 2.5 - Composição química das principais ligas metálicas biocompatíveis (Bio-Rad 2014; Rocha 2010; 
Matweb 2014; Arcam 2013; ASM 1988). 

Materiais\Elemento 
químico (%) 

Ti Al V C Fe Co Cr Mo Ni Outros 

Ti puro (grau II, ASTM 
F67) 

Base - - 
0 – 

0,03 
0 – 

0,15 
- - - - 

H < 0,006 
N < 0,015 
O < 0,25 

Ti-6Al-4V (ASTM F1108) Base 
5,5 – 
6,75 

3,5 – 
4,5 

0 – 
0,1 

0 – 
0,3 

- - - - 
H < 0,015 
N < 0,05 
O < 0,2 

Ti-6Al-4V ELI (ASTM 
F136) 

Base 
5,5 – 
6,5 

3,5 – 
4,5 

0 – 
0,03 

0 – 
0,15 

- - - - 
H < 0,006 
N < 0,015 
O < 0,25 

Aço inoxidável 316L 
(ASTM F746) 

- - - 0,03 Base - 
17 – 
19 

2 – 
3 

13 – 
15 

Cu < 0,5 
Mn < 2 

P < 0,025 
Si < 0,75 
S < 0,2 
N < 0,1 

Liga Co-28Cr-6Mo (ASTM 
F75) 

- - - 0,35 0,75 Base 
27 - 
30 

5 - 
7 

1 Si < 1 
Mn < 1 

 

O titânio puro (Grau II) carateriza-se pela excelente resistência à corrosão, a liga Ti-6Al-4V pela 
sua aplicação abrangente na área de próteses e a liga Ti-6Al-4V ELI pela sua resistência mecânica 
a baixas temperaturas (ASM 1988).  
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A Tabela 2.6 resume as propriedades químicas, mecânicas e térmicas das ligas metálicas 
apresentadas na Tabela 2.4 e compara-as com o osso cortical. 

Tabela 2.6 - Propriedades químicas, mecânicas e térmicas de ligas usadas em próteses CMF (Bio-Rad 2014; 
Niinomi 1998; Matweb 2014; Rocha 2010). 

Propriedade\materiais 

Ti puro 
(grau II, 
ASTM 
F67) 

Ti-6Al-4V 
(ASTM 
F1108) 

Ti-6Al-4V 
ELI (ASTM 

F136) 

Aço inoxidável 
316L (ASTM 

F746) 

Liga Co-
28Cr-6Mo 

(ASTM F75) 

Osso 
cortical 

Preço (€/kg) 9,54 – 10,5 19,9 - 21,9 N/A 4,6-5 5,45-8,73 - 

Massa volúmica (𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑) 4,51 – 4,52 4,43 4,42  8,0 8,3 1,8-2,08 

Ponto de fusão (°C) 1670 1610 - 1660 1674 1375-1400 1315 – 1345 - 

Dureza (HV) 155 - 165 332 - 366 N/A 130-180 300 – 400 50-80 

Módulo de elasticidade (GPa) 100 - 105 113 - 115 101 - 110 200 210 18-26 

Tensão limite de elasticidade 
(MPa) 

276 - 360 786 - 898 795 - 875 792 579 90-144 

Tensão de rotura (MPa) 345 - 490 869 - 996 860 - 965 540-1000 758 165-167 

Extensão após rotura (%) 20 - 26 8 – 10,1 10 - 15 40 9 0,6-1,4 

Resistência à fadiga (MPa) ao fim 
de 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟕 ciclos 

245 - 296 634 - 688 598 - 816 250 – 320 207 – 310 23-80 

Tenacidade à fratura (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 √𝒄𝒄) 55 - 60 104 - 114 91 - 92 100 100 3,5-6,1 

Condutividade térmica a 20°C 
(𝑾𝑾/𝒄𝒄𝒎𝒎) 

16,3 - 18 8,73 – 8,91 N/A 16,2 14,7 0,41-0,63 

Coeficiente de expansão térmica 
entre 30-200°C (𝒎𝒎−𝟏𝟏) 

8,5 – 9,3 8,7 - 9,1 N/A 15,9 14,1 15-18 

Potencial de corrosão a pH de 7 
(mV) 

N/A -510 N/A -400 -391 - 

 

2.3.3. Ligas de titânio 

Por todos os aspetos atrás referidos, as ligas de titânio são as mais utilizadas no fabrico de 
próteses CMF por fundição de precisão por cera perdida devido à sua elevada biocompatibilidade 
e excelentes propriedades mecânicas em relação às outras duas ligas mais comuns em próteses 
(ligas de Co-Cr-Mo e aços inoxidáveis), nomeadamente a sua baixa densidade e rigidez (CES-
Edupack 2013). 

A biocompatibilidade a longo prazo tem a ver com as propriedades mecânicas e químicas do 
material em questão. Por exemplo, o módulo de elasticidade da liga Ti-6Al-4V é cerca de 4 a 6 
vezes superior ao do osso cortical (113-115 e 18-26 GPa, respetivamente), o que pode levar a 
mudanças patológicas no osso envolvente da prótese (Baliktay e Keller 2010).  

A escolha da liga para fundição de precisão por cera perdida tem a ver com a microestrutura 
da liga. O titânio puro sofre uma transformação alotrópica (alteração da estrutura cristalina de um 
material) a 882 °C, de estrutura cristalina hexagonal compacta (HC, fase α) para cúbica de corpo 
centrado (CCC, fase β), que se mantém até ao ponto de fusão que é de 1670 °C (ASM 2004; Oshida 
2007). 

A adição de elementos de liga altera as propriedades mecânicas das ligas e, também, as 
temperaturas de transformação de fase. Há estabilizadores de fase que aumentam o domínio de 
uma fase, mudando as propriedades mecânicas e metalúrgicas da liga (Martins 2008).   

 

19 



Capítulo 2 Próteses crânio-maxilofaciais 

Na Figura 2.13 apresenta-se o diagrama de equilíbrio das ligas Ti-Al e traçou-se uma linha 
vertical para definir a liga Ti-6Al-4V que será usada para o fabrico das próteses. 

 
Figura 2.13 - Diagrama de equilíbrio Ti-Al. Adaptado de: (ASM 1992). 

Assim, os estabilizadores da fase α (oxigénio, azoto, carbono, estanho, gálio, alumínio, entre 
outros) promovem este domínio, ou seja, aumentam na temperatura de transição (Oshida 2007), 
destacando-se o alumínio por ser o metal mais usado nas ligas de titânio e por ter grande 
solubilidade nas fases α e β (Martins 2008). Os estabilizadores de fase β promovem esta fase 
(diminuem a temperatura de transição) e podem ser elementos como o vanádio, molibdénio, 
níquel, crómio, nióbio, cobre, tântalo, ferro e outros metais (Eisenbarth et al. 2004; Oshida 2007). 
Na Figura 2.14 demonstra-se o efeito da adição de estabilizadores de fase: 

 
Figura 2.14 - Efeitos dos estabilizadores α e β: (A) estabilizadores α e (B) estabilizadores β (ASM 2004). 

Posto isto, existem as ligas de titânio α+β que contêm elementos estabilizadores de ambas as 
fases, sendo o exemplo mais comum a liga Ti-6Al-4V, contendo 6 % de alumínio, estabilizador da 
fase α, e 4 % de vanádio, estabilizador da fase β (Martins 2008).  
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As propriedades mecânicas das ligas podem ser alteradas com a adição destes estabilizadores. 
Na Tabela 2.7 apresenta-se a influência dos estabilizadores α e β em algumas propriedades 
mecânicas nas ligas à base de titânio e exemplificam-se alguns materiais biocompatíveis para 
ambos os estabilizadores: 

Tabela 2.7 - Principais propriedades derivantes dos estabilizadores α e β e exemplos de ligas de titânio (Martins 
2008; Oshida 2007). 

Estrutura α Estrutura α+β Estrutura β 

α 

Densidade mais elevada 

β 
Maior resistência ao impacto 

Menor ductilidade 
Melhor soldabilidade 
Melhor maquinagem 

 Exemplos de materiais  

Ti puro (grau II) 
Ti-6Al-4V 

Ti-6Al-7Nb 

Ti-3Al-15Mo-5Zr 
Ti-12Mo-6Zr-2Fe 

Ti-29Nb-13Ta-
4,6Zr 

Ti-13Nb-13Zr 
 

As ligas de titânio com fases α e β têm um excelente compromisso entre a resistência, 
ductilidade e a densidade. Contudo, estas ligas requerem especiais cuidados na fusão e 
vazamento, pois o titânio é uma liga reativa no seu estado líquido, especialmente com o oxigénio 
presente na atmosfera. Durante o processo de fundição há contaminação do banho de fusão e o 
oxigénio deposita-se na superfície das peças formando uma camada dura e frágil chamada de α-
case. Para evitar a reação das ligas de titânio com o oxigénio e formação de α-case usa-se 
atmosfera controlada (em vácuo e com uma atmosfera rica em árgon) para fusão e vazamento 
(Martins 2008; Barrigana 2013), sendo estes aspetos abordados com maior pormenor no Capítulo 
4 e Capítulo 6. 

A remoção da camada de α-case é feita por maquinagem química (MQ) ou maquinagem de 5 
eixos. Esta etapa é realizada para remover a camada superficial dura e, assim, ter a peça final com 
propriedades uniformes. Além deste aspeto, a biocompatibilidade da prótese fundida é 
comprometida por esta camada contaminada com oxigénio. Nota-se, através da Tabela 2.7 que a 
maquinabilidade das ligas de titânio α e α+β é pior do que a das ligas de fase β (Martins 2008). 

A utilização de vanádio nas ligas biocompatíveis tem um efeito tóxico a longo prazo e pode 
causar infeção localizada e rejeição natural da prótese. A exposição prolongada do corpo humano 
a iões de alumínio e vanádio pode ter consequências neurológicas (por exemplo, a doença de 
Alzheimer) e osteomalacia que se carateriza como sendo o enfraquecimento e desmineralização 
dos ossos (Geetha et al. 2009). 

De encontro a estes problemas, desenvolveram-se ligas de titânio biocompatíveis sem adição 
de alumínio ou vanádio (ligas de Ti fase β) cujas propriedades mecânicas são semelhantes às da 
liga Ti-6Al-4V e encontram-se apresentadas na Tabela 2.8. Estas ligas aumentam a durabilidade 
da prótese implantada e têm melhor maquinabilidade após fundição devido à menor 
probabilidade de aparecer o α-case (Eisenbarth et al. 2004; Geetha et al. 2009).   

 

21 



Capítulo 2 Próteses crânio-maxilofaciais 

Tabela 2.8 - Propriedades mecânicas e fases das principais ligas de Ti biocompatíveis (Geetha et al. 2009). 

Material Norma Módulo de elasticidade (GPa) Tensão de rotura (MPa) Fase 
Ti-6Al-4V ELI ASTM F136 110 860 - 965 α+β 

Ti-6Al-Nb ASTM F1295 110 900 - 1050 α+β 
Ti-5Al-2,5Fe ISO 5832-10 110 1020 α+β 

Ti-13Nb-13Zr ASTM F1713 79 - 84 973 - 1037 β 
Ti-12Mo-6Zr-2Fe ASTM F1813 74 - 85 1060 - 1100 β 
Ti-35Nb-7Zr-5Ta - 55 596 β 

Ti-29Nb-13Ta-4,6Zr - 65 911 β 
Ti-35Nb-5Ta-7Zr-0,4O - 66 1010 β 

Ti-15Mo-5Zr-3Al - 82 - β 
Ti-Mo ASTM F2066 - - β 

 

Pela análise da Tabela 2.8, verifica-se que o módulo de elasticidade das ligas de titânio fase β 
é menor do que o das ligas de fase α+β. Comparativamente à liga Co-28Cr-6Mo e aço inoxidável 
316L, o módulo de elasticidade é muito menor (cerca de um terço, ver Tabelas 2.6 e 2.8). 

A Tabela 2.9 resume as principais vantagens e desvantagens das três principais ligas metálicas 
biocompatíveis: 

Tabela 2.9 - Vantagens e desvantagens dos três principais biomateriais metálicos (Davis 2003; Rocha 2010). 

 Liga Ti-6Al-4V Liga Co-28Cr-6Mo Aço inoxidável 316L 

Vantagens 

- Biocompatibilidade; 
- Resistência à corrosão; 

- Baixa rigidez; 
- Resistência à fadiga; 

- Resistência ao 
desgaste; 

- Resistência à corrosão; 
- Resistência à fadiga; 

- Custo; 
- Disponibilidade; 
- Processamento; 

Desvantagens 
- Resistência ao 

desgaste; 
- Resistência ao corte; 

- Biocompatibilidade; 
- Elevada rigidez; 

- Comportamento a longo 
prazo; 

- Elevada rigidez; 
 

2.3.4. Materiais à escala nanométrica 

As próteses metálicas produzidas hoje em dia nem sempre estão conforme as tolerâncias 
dimensionais requeridas para perfeita biocompatibilidade na zona danificada, ou seja, existem 
diferenças da ordem de µm entre o osso saudável e a prótese metálica. Este facto pode afetar a 
biocompatibilidade e aceitação por parte do corpo humano, pelo que se têm usado revestimentos 
nas próteses metálicas cujos acabamentos superficiais e propriedades mecânicas são únicas e 
similares ao osso cortical constituindo, assim, uma aposta viável para futuras próteses metálicas 
a nível de biocompatibilidade e osteointegração (Geetha et al. 2009). 

Os grãos destes materiais são constituídos por apenas alguns átomos cujo diâmetro é 
nanométrico ( 10−9 𝑚𝑚 , isto é, 1.000 vezes mais pequenas que um µm). Note-se que, na 
microscopia convencional, para caraterização microestrutural, considera-se o µm como medida 
padrão para o tamanho de grão. A concentração de átomos na superfície destes materiais é maior, 
pelo que possuem grande energia e um excelente acabamento superficial (nos materiais 
convencionais, o facto de o tamanho de grão ser na ordem dos µm pode gerar um acabamento 
superficial mais rugoso). Por estes aspetos, a osteointegração do material é acelerada e há melhor 
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fixação da prótese ao ambiente envolvente, fazendo com que a regeneração do osso aconteça 
mais rapidamente nas zonas com tamanho de grão nanométrico (Geetha et al. 2009). A Tabela 
2.10 descreve o aumento em percentagem da área superficial dos materiais com tamanho de grão 
nanométrico em comparação com os materiais convencionais e apresenta, também, a rugosidade 
dos materiais nanométricos, bem como a densidade celular após 3 horas a colocação do material 
no implante: 

Tabela 2.10 - Comparação das propriedades superficiais de nanomateriais com os materiais convencionais 
(Geetha et al. 2009). 

Material 
Aumento da área superficial 

comparativamente aos materiais 
convencionais 

Rugosidade 
(nm) 

Densidade celular 
(células/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐) após 3 

horas 
Ti puro (nano) 15 % 11,9 2000 

Ti-6Al-4V (nano) 23 % 15,2 1600 
Co-Cr-Mo (nano) 11 % 35,6 1450 
Ti (convencional)   1400 

Ti-6Al-4V 
(convencional) 

  950 

Co-Cr-Mo 
(convencional) 

  600 

 

Desta forma, pode-se concluir que o uso de materiais com tamanho de grão nanométrico induz 
uma mais rápida e eficaz osteointegração. Como a rugosidade superficial é menor, há maior área 
de contacto entre a prótese e os tecidos envolventes e o risco de infeção bacteriana devido a corte 
de tecidos é menor, pela superfície ser mais suave e não tão rugosa (Geetha et al. 2009). 

 

2.4. Sistemas de fixação e ferramentas 

O desenho do sistema de fixação é uma etapa fundamental no projeto de próteses. Definem-
se os pontos de ancoragem (pontos de fixação) e desenha-se a geometria de fixação das próteses 
no osso, devendo este desenho ir no sentido de garantir o correto posicionamento da prótese 
sem possibilidade de deslocamentos ou rotações após a sua colocação (Fusetti et al. 2011). Deve-
se garantir, também, que o método de fixação ou a geometria do sistema de fixação não cause 
degeneração ou infeção dos tecidos envolventes (Hashemi e Parhiz 2011; Schortinghuis, Bos, e 
Vissink 1999). 

Após uma pesquisa bibliográfica em teses de anos anteriores notou-se que a fixação de 
próteses customizadas tem de ser desenvolvida e otimizada (Félix 2008; Rocha 2010). De seguida, 
vão apresentar-se várias considerações para fixação de fraturas ósseas para, posteriormente, se 
relacionarem com a fixação de próteses metálicas. 

2.4.1. Analogia entre a fixação de próteses e a fixação de fraturas ósseas 

Na década de 70 do século passado, Michelet (Michelet, Deymes, e Dessus 1973) e Champy 
(Champy et al. 1978) desenvolveram o sistema de fixação por placas e parafusos, representados 
na Figura 2.15. Atualmente, estes dispositivos são feitos em titânio puro, ligas de titânio Ti-6Al-4V 
ou titânio puro com revestimentos especiais que serão descritos no subcapítulo 2.5 referente a 
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revestimento de próteses (Rodríguez-Chessa et al. 2014; de Medeiros et al. 2014; Kang et al. 2014; 
Suer et al. 2014). 

 
Figura 2.15 - Placas e parafusos de fixação em titânio (Schortinghuis, Bos, e Vissink 1999). 

Esta solução é ainda na atualidade aceite como sendo a melhor técnica para fixação de fraturas 
ósseas (Mitchell, MacLeod, e Bainton 1995; Schortinghuis, Bos, e Vissink 1999; Laster et al. 2001; 
Bolourian, Lazow, e Berger 2002; Nei et al. 2005; Hashemi e Parhiz 2011; Ji et al. 2012; Singh, 
Khatana, e Bhagol 2013; Rodríguez-Chessa et al. 2014; West et al. 2014; de Medeiros et al. 2014; 
Kang et al. 2014; Suer et al. 2014). 

Antes desta técnica, a fixação de fraturas ósseas era feita por suturas, contudo, não existia 
estabilidade dimensional e a osteointegração era mal sucedida (Mitchell, MacLeod, e Bainton 
1995; Schortinghuis, Bos, e Vissink 1999). 

As fraturas mais usuais ocorrem na mandíbula e no maxilar (região malar, Figura 2.2), sendo a 
estabilidade da fixação dependente da gravidade da fratura e da quantidade de placas e parafusos 
usados. Alguns autores (Schortinghuis, Bos, e Vissink 1999; Nei et al. 2005) defendem que o uso 
de parafusos introduz tensões elevadas no osso, o que pode causar a falta de irrigação de sangue 
para os tecidos moles e, consequentemente, osteoporose localizada. Esta complicação pode ser 
ultrapassada usando fios biocompatíveis para separar a interface osso-placa e relaxando a tensão 
introduzida (Nei et al. 2005), sendo esta solução representada na Figura 2.16: 

 
Figura 2.16 - Fixação por placa e parafusos: (A) sem fios e (B) com fios na interface osso-placa (Nei et al. 2005). 

Caso a força de aperto dos parafusos não seja a suficiente, pode haver uma pequena folga 
entre as placas e o osso/parafusos, o que pode ter como consequência o deslocamento ou torção 
do osso no qual se quer garantir a osteointegração da fratura (Schortinghuis, Bos, e Vissink 1999). 

Como alternativa aos parafusos de titânio pode-se usar parafusos feitos de aço inoxidável ou 
de osso. Os parafusos de osso têm uma colocação mais fácil, são de uso menos invasivo e a 
aplicação é mais rápida (Hashemi e Parhiz 2011). A única vantagem do uso de parafusos de aço 
inoxidável é a maior rigidez do material comparativamente com o titânio (West et al. 2014).  
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A fixação de próteses CMF fundidas irá focar-se em fixação metálica, nomeadamente por 
placas e parafusos de titânio (devido à sua melhor biocompatibilidade e resistência à corrosão do 
que os aços inoxidáveis ou ligas de cobalto-crómio). Os parafusos de osso não serão considerados 
neste estudo por questões de resistência e para não haver fragilização dos parafusos durante a 
fixação por causa da rigidez da prótese metálica (Kellman e Marentette 1995). 

A escolha do posicionamento, da orientação e dos materiais para as placas e parafusos são 
variáveis importantes para a correta fixação de fraturas e podem-se usar guias cirúrgicas 
customizadas para posicionamento e fixação do osso fraturado (Ji et al. 2012). As guias cirúrgicas 
serão apresentadas em maior detalhe no subcapítulo 2.4.6. 

As placas de fixação de titânio levantam alguns problemas no seu uso, nomeadamente: 

▪ Algumas podem ser palpáveis pelo paciente exteriormente (através da pele), causando 
desconforto estético (Mitchell, MacLeod, e Bainton 1995; Schortinghuis, Bos, e Vissink 
1999; Rodríguez-Chessa et al. 2014; Kang et al. 2014); 

▪ Complicações pediátricas por causa do crescimento dos pacientes, nomeadamente o 
mau desenvolvimento dos ossos onde se encontra a fixação (Kang et al. 2014); 

▪ Sensibilidade térmica devido à condutibilidade térmica do titânio em situações de 
temperaturas baixas, causando desconforto pessoal (Schortinghuis, Bos, e Vissink 
1999); 

▪ Interferência nas técnicas de imagiologia médica (TAC e RMN, apresentados no 
Capítulo 3) por causa do material metálico (Rodríguez-Chessa et al. 2014). 

Nestes casos, algumas soluções possíveis de adotar são: 

▪ Retirar as placas e parafusos e optar por placas metálicas customizadas para uma mais 
cómoda e melhor fixação (Suer et al. 2014); 

▪ Substituir por placas biodegradáveis com fixação por parafusos de osso cortical, sendo 
as vantagens descritas adiante (Rodríguez-Chessa et al. 2014; Kang et al. 2014; Suer et 
al. 2014); 

▪ Retirar a fixação definitivamente sob responsabilidade do paciente (Kang et al. 2014). 

As placas biodegradáveis (polylactic acid, polyglycolide acid e respetivos copolímeros) usadas 
em intervenções CMF estabilizam melhor as fraturas por terem maior resistência e são indicadas 
para intervenções pediátricas pois o crescimento dos pacientes não causa complicações por causa 
de implantes metálicos, que são considerados rígidos e indeformáveis, permitindo um 
crescimento saudável sem comprometer o desenvolvimento ósseo dos pacientes (Suer et al. 
2014). 

Existe alguma controvérsia entre os autores (Rodríguez-Chessa et al. 2014; Kang et al. 2014; 
Suer et al. 2014) relativamente ao uso de placas e parafusos de titânio e uso de material 
biodegradável. Há estudos que comprovam a mesma eficácia dos dois tipos de material na fixação 
em termos de satisfação dos pacientes (conforto e questões estéticas) e infeções pós-cirúrgicas 
(Kang et al. 2014). Desta forma, ambos os materiais podem ser considerados para efeitos de 
estudo.  
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Para validar os resultados encontraram-se alguns trabalhos, nomeadamente: 

▪ Para as funções mastigatórias para simular o alongamento das placas de fixação na 
zona do malar (Ji et al. 2012); 

▪ Ensaios à flexão de mandíbulas materializadas em alumínio e aplicação de uma força 
para analisar a eficácia do sistema de fixação numa fratura de mandíbula (de Medeiros 
et al. 2014); 

▪ Ensaios à flexão de mandíbulas de cadáveres de carneiros para validar a mais eficaz 
fixação com placas customizadas (Suer et al. 2014). 

Para finalizar a análise de fraturas ósseas, as sugestões de melhoramento do sistema de fixação 
são a nível bacteriológico intraoral, de danificação do nervo mandibular e minimização de feridas 
visíveis (Suer et al. 2014). Segundo o Dr. José Bilhoto (Porto), que gentilmente fez uma visita ao 
INEGI para conhecer os trabalhos desenvolvidos na área maxilofacial, recomendou que era 
extremamente importante definir de forma correta a geometria da prótese e do sistema de 
fixação para não cortar o tecido mole na zona onde se vai inserir para evitar infeções bacterianas. 
No caso de uma prótese mandibular deve-se ter em conta o nervo mandibular que é responsável 
pela movimentação da mandíbula e que serve de apoio aos nervos dentários. Desta forma, a 
fixação de próteses mandibulares deve evitar a proximidade deste nervo para não comprometer 
a sua funcionalidade. 

Por haver falta de informação na literatura, nomeadamente em artigos científicos e em livros 
da área de Engenharia Biomédica, optou-se por transpor e adaptar integralmente os métodos de 
fixação de fraturas ósseas na região CMF para fixação de próteses fundidas em osso saudável. 
Assim, todas as considerações feitas anteriormente serão consideradas válidas para a fixação de 
próteses metálicas e descrevem-se, de seguida, vários sistemas de fixação possíveis. 

2.4.2. Placas de fixação 

Algumas placas podem ser customizadas para a região danificada quer por questões de 
facilidade de osteointegração quer por questões de fixação (Aquilina et al. 2013; Lovald et al. 
2006). Por exemplo, nas próteses mandibulares da Figura 2.17 usa-se uma placa customizada e 
otimizada para fixação. A parte danificada é reconstituída, porém, a fixação é feita com recurso a 
uma placa que se estende com grande amplitude ao osso saudável, sendo estas extensões 
projetadas por causa das forças envolvidas na mastigação para não fragilizar o osso circundante 
ao defeito (Wong et al. 2010; Ishak et al. 2012; Narra et al. 2014). 

 
Figura 2.17 - Prótese mandibular customizada. Fonte: http://www.planmeca.com/CADCAM/Planmeca-

ProModel-service/Clinical-images e 
http://www.synthes.com/MediaBin/International%20DATA/036.000.971.pdf (14 de abril de 2014).  
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2.4.3. Abas de fixação integradas 

Além de placas e parafusos, podem-se usar abas para fixar próteses CMF em osso saudável 
cuja geometria está exemplificada na Figura 2.18 (Rocha 2010). Nas abas não se apresentam os 
furos destinados à colocação de parafusos por questões que têm a ver com a fundição de 
espessuras finas e detalhadas, sendo estes furos feitos após a fundição das próteses para evitar o 
mau enchimento das abas que são considerados detalhes finos e frágeis para a fundição por cera 
perdida. 

 
Figura 2.18 - Abas de fixação de próteses desenhadas no Mimics®. 

As abas são usadas em detrimento das placas customizadas por diversas razões, 
nomeadamente:  

▪ Obtêm-se as próteses com a geometria final desejada - pelo processo de fundição por 
cera perdida podem-se obter peças de elevada complexidade e espessuras finas como 
é o exemplo de próteses CMF; 

▪ O implante da prótese com abas é menos invasivo do que com o uso de placas - caso 
se optasse por fixar por placas teria de se usar dois parafusos por cada placa: um 
parafuso para unir a prótese à placa e outra para fixar a estrutura no osso; 

▪ O processo é mais barato - evita-se o uso de placas customizadas que são caras. 

Assim, a materialização das abas de fixação pode ser conseguida através de duas técnicas: 

▪ Desenhar diretamente no software disponível as abas com as dimensões desejadas 
(Rocha 2010) - este método é flexível por se poder desenhar, posicionar e moldar as 
abas à curvatura da região danificada e de acordo com o algoritmo de densidade óssea 
criado para o efeito; outra vantagem é a possibilidade de fazer simulação de 
enchimento e solidificação das peças. Como referido anteriormente, os furos nas abas 
não são desenhados por questões de enchimento e solidificação de metal e são feitos 
após fundição; em vez dos furos, colocam-se tarugos que são pequenos ataques para 
facilitar o enchimento e maquinagem da superfície da prótese após fundição, sendo 
estes aspetos abordados e exemplificados no Capítulo 5; 

▪ Materializar o crânio e a prótese correspondente em SL e colar placas normalizadas 
para, depois, recorrer a moldes de silicone e fundir a forma da prótese criada com as 
placas. A única vantagem deste procedimento é o uso de dispositivos normalizados 
que são moldáveis manualmente conforme o pedido ou indicação do médico.  

 

27 



Capítulo 2 Próteses crânio-maxilofaciais 

2.4.4. Utilização de parafusos 

Há uma grande diversidade de parafusos para fixar próteses, dependendo a escolha do 
parafuso da região danificada por causa da espessura do osso e da densidade local. Por esse 
motivo é importante fazer simulação de forças e tensões introduzidas pelos parafusos para 
escolher os pontos de ancoragem ótimos (Narra et al. 2014). 

A colocação dos parafusos processa-se, geralmente, perpendicularmente ao osso cortical 
quando a espessura do osso assim permite. Para espessuras mais finas, pode-se posicionar os 
parafusos com determinado ângulo, de maneira a penetrar inteiramente no osso e não fragilizar 
os tecidos moles envolventes. Estas soluções têm a desvantagem de a cabeça do parafuso ficar 
saliente e poder causar incómodo no paciente. Para contornar este problema, nas placas de 
fixação poderão ser criados pequenos rebaixos interiores para alojar a cabeça dos parafusos 
(Figura 2.15) e minimizar este efeito (fonte: http://www.xilloc.com/products_services/patient-
specific-implants/interfix, 14 de abril de 2014). Como alternativa, a empresa Xilloc® criou a solução 
construtiva representada na Figura 2.19 em que a cabeça do parafuso é alojada na prótese e não 
fica saliente nem palpável pelo paciente: 

 
Figura 2.19 - Fixação de parafusos na diagonal da prótese: (A) posicionamento, (B) furação e (C) fixação. 
Fonte: http://www.xilloc.com/products_services/patient-specific-implants/interfix (14 de abril de 2014). 

No caso de uma cranioplastia, pode-se evitar o uso de abas de fixação que são salientes e que 
podem induzir folgas entre a prótese e o crânio saudável, fazendo os furos diretamente na 
prótese. A Figura 2.20 apresenta uma cranioplastia com a solução da Xilloc®: 

 
Figura 2.20 - Cranioplastia com solução de fixação da Xilloc®. Fonte: 

http://www.xilloc.com/products_services/patient-specific-implants/examples (14 de abril de 2014).  
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Esta técnica não só permite a uniformização da superfície exterior da prótese como garante o 
implante dos parafusos inteiramente em osso numa posição inclinada. No uso de abas, os 
parafusos serão inseridos numa direção perpendicular ao osso cortical, por isso o tamanho dos 
parafusos têm de ser escolhido com rigor para ficarem, também, inteiramente inseridos em osso. 

2.4.5. Kits cirúrgicos 

Há conjuntos cirúrgicos (kits) que contemplam todos os dispositivos médicos necessários para 
proceder a intervenções cirúrgicas de fixação de fraturas ou implante de próteses. Nestes kits 
podem encontrar-se placas, parafusos, bisturis, tesouras, alicates, retentores, guias, brocas, 
ferramentas diversas, entre outros dispositivos cirúrgicos (Figura 2.21).  

 
Figura 2.21 - Kits cirúrgicos para fixação de fraturas ou próteses CMF. Fonte: http://www.stryker.com/en-

us/products/Craniomaxillofacial/Maxillofacial/index.htm (24 de fevereiro de 2014). 

Todos os kits vêm com indicações e recomendações para o uso dos diversos dispositivos, 
nomeadamente (OsteoMed 2011): 

▪ O uso de placas ou parafusos deve ser escolhido de acordo com as forças reinantes na 
região a implantar. Em caso de elevadas forças, os implantes podem partir; 

▪ Os implantes feitos de diferentes materiais não devem ser usados juntamente com os 
implantes do kit ou nas regiões circundantes; 

▪ As múltiplas solicitações podem fragilizar e romper as placas de fixação; 
▪ O uso de parafusos em zonas de elevada densidade óssea pode fragilizar e partir o 

implante quer em uso quer na colocação; 
▪ É recomendada a remoção de implantes fragilizados durante a cirurgia; caso não seja 

possível, o paciente deve ser notificado; 
▪ O uso excessivo de força de aperto na altura de colocação de parafusos pode fragilizá-los, 

pelo que esta força deve ser cuidadosamente escolhida; 
▪ Os implantes de fixação de fraturas devem ser usados até ao máximo de 4 semanas; 
▪ Na colocação de parafusos adicionais, deve-se certificar que não influencia a utilidade dos 

outros parafusos implantados; 
▪ Na abertura do furo deve evitar-se o uso de forças inclinadas pois podem resultar em 

fricção e aquecimento excessivo da zona circundante; a força aplicada deve ser tão axial 
quanto possível.  
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2.4.6. Guias cirúrgicas 

Finalmente, para apoio à intervenção cirúrgica, pode-se recorrer a guias cirúrgicas que são 
dispositivos especialmente concebidos para ajudar na fixação da região do corpo humano a 
intervir, indicar exatamente o local de corte dos tecidos ou de enxerto ósseo a cortar e manter o 
espaçamento necessário para implantação da prótese correspondente, apoiando as intervenções 
cirúrgicas na medida que garantem o exato posicionamento e fixação da região de intervenção e 
dão maior flexibilidade aos médicos para operarem (Ciocca et al. 2012; Rohner et al. 2013; 
Olszewski 2012). 

Como exemplo, pode-se referir um caso real de um paciente que teve parte do maxilar 
reconstituído por um enxerto ósseo proveniente da fíbula (perna). A distância entre osteotomias 
(cortes no osso) foi garantida através de guias cirúrgicas. O enxerto ósseo foi corretamente 
posicionado e moldado com apoio a outros guias desenhados e fabricados à medida. Estas guias 
foram obtidas por fundição e estão representados na Figura 2.22 (Rohner et al. 2013): 

 
Figura 2.22 - Uso de guias cirúrgicas para reconstrução maxilar: (A) geometrias dos fundidos, (B) dobragem da 

guia à forma do maxilar e (C) aplicação da guia à região maxilar (Rohner et al. 2013). 

2.5. Revestimentos 

Os revestimentos em próteses são fundamentais pois são as superfícies que vão estar em 
contacto com o osso e os tecidos envolventes da prótese. Têm de ter boa biocompatibilidade, 
capacidade de osteointegração e garantir a fixação entre a prótese e os tecidos envolventes após 
osteointegração (Hélary et al. 2009; Wall et al. 2009; Peter et al. 2005; Durual et al. 2013; 
Surmenev, Surmeneva, e Ivanova 2014; Cattini et al. 2014).  

A superfície das próteses pode ser granalhada (projeção de partículas duras como areia ou 
esferas metálicas) ou atacada quimicamente para melhorar a qualidade da superfície de contacto 
entre o revestimento e os tecidos envolventes (menor rugosidade) e potenciar a adesão do 
revestimento e numa área que pode ser aumentada até 5 vezes devido à baixa rugosidade do 
revestimento em relação à prótese metálica (Durual et al. 2013; Darimont et al. 2002).  
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A fixação das próteses no meio biológico envolvente é potenciada pelo revestimento, sendo 
este aspeto especialmente interessante na medida em que é difícil fixar as próteses 
mecanicamente em osso degenerado, isto é, em pessoas com osteoporose ou com outros 
problemas a nível esquelético (Wall et al. 2009; Sachse et al. 2005). A Figura 2.23 exemplifica os 4 
tipos de osso mais frequentes, sendo o tipo 1 osso saudável e o tipo 4 osso muito degenerado. 
Como referido anteriormente, a parte exterior é denominada por osso cortical e a parte interior 
por osso esponjoso (ou trabecular), sendo o osso cortical mais duro do que o trabecular (Marques 
2013). De preferência, as próteses são fixas por parafusos em osso cortical para evitar eventuais 
deslocamentos e/ou rotações após implante (Fusetti et al. 2011). À medida que uma pessoa 
envelhece a capacidade de regeneração das células dos ossos diminui dando origem a ossos 
menos densos (com maior percentagem de osso trabecular), o que dificulta a fixação. 

 
Figura 2.23 - Tipos de osso e diferenciação entre osso cortical e esponjoso. Fonte: 

http://www.brightonimplantclinic.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Bone_Type.png (22 de abril de 2014). 

 

Nos subcapítulos seguintes descrevem-se os diversos revestimentos possíveis de usar em 
próteses metálicas. 

2.5.1. Hidroxiapatite (HA) 

A HA é formada por fosfato de cálcio que é um elemento presente no osso cortical. Este facto 
faz com que a sua biocompatibilidade e osteointegração sejam excelentes e que seja o 
revestimento mais usado em próteses metálicas (Khor et al. 2004; Darimont et al. 2002; Ong, 
Carnes, e Bessho 2004; Surmenev, Surmeneva, e Ivanova 2014; Cattini et al. 2014). Contudo, o 
uso de HA tem várias desvantagens, nomeadamente: 

▪ A força de ligação entre o revestimento e a prótese degrada-se com o tempo (Khor et 
al. 2004; Surmenev, Surmeneva, e Ivanova 2014). Há estudos que indicam que após 12 
meses as forças de ligação são menores do que dias após o implante (Ong, Carnes, e 
Bessho 2004); 

▪ No caso de ocorrer a fratura do revestimento e o material degradar-se não há contacto 
direto entre a liga metálica da prótese e os tecidos envolventes, o que pode causar 
infeção ou rejeição natural da prótese (Darimont et al. 2002); 

▪ Há autores (Ong, Carnes, e Bessho 2004) que defendem que o processo de deposição 
por plasma (explicado adiante) gera densidades não-uniformes, altera a arquitetura 
estrutural do revestimento e as propriedades químicas do material.  
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Para regiões solicitadas como a mandíbula deve-se realizar ensaios à fadiga do material devido 
às funções de mastigação e fala que podem ser consideradas cargas cíclicas para a prótese. Estas 
cargas podem afetar as caraterísticas químicas e cristalográficas dos revestimentos de HA e 
reduzem, assim, o tempo de vida do revestimento. Durante a deposição por plasma geram-se 
tensões residuais e há propagação de fendas em direção ao substrato prótese-revestimento. A 
deposição processa-se a uma temperatura de 400 – 500 °C e a este intervalo de temperaturas há 
relaxação de tensões o que pode alterar algumas propriedades mecânicas do material. Assim, a 
tensão de cedência, a tensão de rotura e o módulo de elasticidade diminuem e a ductilidade 
aumenta com a relaxação de tensões a elevadas temperaturas o que se reflete num tempo de 
vida menor do material, ou seja, menor resistência à fadiga (Baptista e Cláudio 2004). Outro fator 
que contribui para a diminuição da resistência à fadiga do material é a granalhagem da liga 
metálica antes da deposição do revestimento (Lynn e DuQuesnay 2002). 

 

2.5.2. Outros revestimentos 

Como alternativas aos revestimentos de HA, é interessante analisar e estudar outros 
revestimentos possíveis de se aplicar a próteses metálicas que se descrevem de seguida: 

▪ Compósito de HA com uma barbotina constituída por partículas de zircónia 
estabilizada com ítria e pós de Ti-6Al-4V (HA/YSZ/Ti-6Al-4V) - as propriedades 
mecânicas e físicas (microdureza, módulo de elasticidade, tenacidade e força de 
ligação) do revestimento podem ser melhoradas em relação à liga Ti-6Al-4V e o 
material da prótese não sofre oxidação. Um tratamento térmico a 600 - 700 °C durante 
12 h melhorou ainda mais as propriedades mecânicas do compósito em relação à liga 
Ti-6Al-4V (Khor et al. 2004); 

▪ Pós de titânio depositados por plasma – em relação a um revestimento de HA, a área 
de contacto entre o revestimento e a prótese é menor (Darimont et al. 2002; Ong, 
Carnes, e Bessho 2004), pelo que se comprova que o HA tem melhor capacidade de 
osteointegração do que os pós de titânio; 

▪ Titanium Nitride Oxide (TiNOx) - o tamanho de partícula neste óxido é na ordem dos 
µm, deposita-se por plasma e confere melhores propriedades mecânicas à superfície 
da prótese: maior resistência à corrosão e ao desgaste e maior dureza. No caso de 
superfícies de titânio granalhadas e quimicamente atacadas a osteointegração é 
acelerada cerca de 1,5 vezes nas duas primeiras semanas em relação a uma prótese 
sem revestimento e, aumenta-se, também, a fixação da prótese aos tecidos 
envolventes. Os autores (Durual et al. 2013) estudaram a aplicabilidade do 
revestimento a implantes de titânio e de cobalto-crómio e obtiveram-se resultados 
semelhantes a nível de rapidez de osteointegração. A Figura 2.24 representa dois 
implantes dentários de titânio, um sem revestimento e outro com revestimento de 
TiNOx (Durual et al. 2013):  
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Figura 2.24 - Implantes dentários: (A) sem revestimento e (B) com revestimento de TiNOx (Durual et al. 2013). 

▪ Nitreto de titânio (TiN) - este revestimento cerâmico aumenta a dureza superficial, 
resistência à corrosão e ao desgaste e reduz o risco de infeção bacteriológico (Durual 
et al. 2013); 

▪ Polímero iónico bioativo (polymer model poly(sodium styrene sulfonate) ou polyNaSS) 
numa superfície de titânio - a superfície do titânio é atacada com uma mistura de ácido 
sulfúrico e peróxido de hidrogénio formando hidróxido e peróxido de titânio. Depois, 
aquece-se o metal numa solução concentrada de NaSS (sodium styrene sulfonate) o 
que induz a decomposição do peróxido de titânio e forma radicais livres que iniciam a 
polimerização do NaSS, sendo a ligação do polímero feita de forma covalente. Notou-
se maior adesão celular ao revestimento e havia maior energia superficial, o que 
reflete uma maior força de ligação às células e melhor osteointegração (Hélary et al. 
2009); 

▪ PMMA (polimetil-metacrilato) - este material termoplástico assemelha-se a um 
cimento que pode ser usado para fixação de próteses durante a substituição de 
articulações. Pode ser usado para fabricar próteses à medida ou usado como 
revestimento (Hailey, Turner, e Miles 1992; Lu et al. 1999; Lucke et al. 2003). Pode-se 
juntar sulfato de bário para ter maior radiopacidade (Hailey, Turner, e Miles 1992) ou 
um antibiótico para evitar infeções como a gentamicina (Lucke et al. 2003). A 
polimerização exotérmica do PMMA ronda os 66 - 83 °C o que pode provocar a 
osteonecrose e outras respostas biológicas adversas. Além disso, o PMMA é um 
material não-absorvível, a osteointegração e a biocompatibilidade são piores do que, 
por exemplo, com um revestimento de HA, mas as propriedades mecânicas do PMMA 
são melhores do que da HA (Lu et al. 1999). A Figura 2.25 representa uma prótese 
craniana feita inteiramente de PMMA: 

 
Figura 2.25 - Cranioplastia feita com uma prótese de PMMA. Fonte: 

http://www.xilloc.com/products_services/patient-specific-implants/materials (7 de maio de 2014).  
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▪ Vidro bioativo - este material tem boa capacidade de osteointegração, ação 
antibacteriana eficaz e boa adesão ao osso, refletindo-se numa boa fixação aos tecidos 
envolventes (Lindfors et al. 2010; Cattini et al. 2014); 

▪ Aço inoxidável com bifosfonatos numa matriz de fibrogénio - este revestimento 
aumenta a força de ligação durante cerca de 8 semanas após a inserção da prótese. As 
propriedades de regeneração do osso são melhoradas, contudo, o fibrogénio tem um 
efeito negativo na osteointegração e há o risco do uso de bifosfonatos associado 
(Wermelin et al. 2008); 

▪ Uso de estruturas duras provenientes de corais, de espinhas de ouriço-do-mar e de 
outros invertebrados – estas regiões são utilizadas como acrescentos a enxertos 
ósseos em regiões CMF não-solicitadas, são reabsorvidas num espaço de semanas por 
osso saudável e ajudam na osteointegração, vascularização e regeneração do osso e 
são, ainda, compatíveis com o fosfato de cálcio existente no osso (Green et al. 2002); 

▪ Uso de nácar proveniente de alguns moluscos no interior das suas conchas – o nácar é 
uma substância dura, brilhante e muito rica em calcário (fonte: 
http://www.priberam.pt/dlpo/madrep%C3%A9rola, 21 de abril de 2014) e pode ser 
usado para ativar as células regeneradoras de osso, melhorando a osteointegração e 
evitando eventuais reações inflamatórias. Alguns Investigadores sugeriram que pode 
haver semelhanças entre a composição do nácar e a matriz óssea, embora esta 
questão ainda não esteja aprofundada (Green et al. 2002); 

▪ Óxido de titânio dopado com ouro ou cobre (TiO2 com Ag ou Cu) - a superfície do titânio 
pode ser oxidada por arco elétrico e obtém-se uma superfície com um filme fino de 
TiO2. Durante o processo de oxidação pode-se acrescentar elementos antibacterianos 
(tais como o ouro ou cobre) ao eletrólito por forma a penetrarem na camada de óxido 
(Yao et al. 2014); 

▪ Existem outros revestimentos possíveis, embora menos usados devido ao seu custo: 
ouro (42 – 46,2 €/g) ou paládio (16,8 – 18,5 €/g), (Durual et al. 2013; Bio-Rad 2014). 

2.5.3. Comparação da HA com o osso cortical 

Para efeitos de comparação da HA ao osso cortical, a Tabela 2.11 apresenta as propriedades 
químicas, mecânicas e térmicas destes dois materiais: 

Tabela 2.11 - Propriedades químicas, mecânicas e térmicas da HA e do osso cortical (Bio-Rad 2014; CES-
Edupack 2013). 

Propriedade\materiais HA Osso cortical 
Preço (€/kg) 16 - 40 - 

Massa volúmica (𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑) 3,05 – 3,15 1,8 - 2,08 
Dureza (HV) 95 - 140 50 - 80 

Módulo de elasticidade (GPa) 110 - 130 18 - 26 
Tensão limite de elasticidade (MPa) 100 - 140 90 - 144 

Tensão de rotura (MPa) 140 - 300 165 - 167 
Extensão após rotura (%) 0,1 – 0,2 0,6 - 1,4 

Resistência à fadiga (MPa) ao fim de 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟕𝟕 ciclos 80 - 95 23 - 80 
Tenacidade à fratura (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 √𝒄𝒄) 1 – 1,3 3,5 - 6,1 

Condutividade térmica a 20°C (𝑾𝑾/𝒄𝒄𝒎𝒎) 1,24 - 3 0,41 - 0,63 
Coeficiente de expansão térmica entre 30-200°C (𝒎𝒎−𝟏𝟏) 11,4 – 14,7 15 - 18 
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2.5.4. Administração de químicos para reduzir o risco de infeção bacteriológico 

Por vezes, podem administrar-se antibióticos e agentes bioativos que regenerem o osso na 
zona danificada. A profilaxia por antibióticos é um procedimento usual para cirurgia ortopédica 
para reduzir a probabilidade de infeções pós-cirúrgicas (Lucke et al. 2003). Atualmente, a taxa de 
infeções pós-cirurgia na área ortopédica e de trauma esquelético ronda os 2,0 – 5,0 % (Uçkay et 
al. 2013). Por exemplo, numa artroplastia da anca, o facto de haver uma infeção pode aumentar 
os custos dos procedimentos de 4 a 6 vezes. Por motivos financeiros e sobretudo de saúde do 
paciente, é muito importante reduzir ao mínimo o risco de infeção após o implante das próteses 
(Lucke et al. 2003). 

O uso de proteína morfogénica óssea (BMP-2 ou bone morphogenetic protein 2) promove a 
regeneração de osso e a osteointegração pode ser totalmente realizada até 20 semanas após o 
implante (Sachse et al. 2005; Hunziker et al. 2012). A BMP-2 pode ser administrada localmente na 
zona danificada ou pode ser usada como um segundo revestimento da prótese. Esta proteína atua 
em toda a área envolvente da prótese e evita-se, assim, possíveis infeções, acelerando o processo 
de osteointegração (Hunziker et al. 2012). 

Outro antibiótico que evita infeções pós-cirúrgicas é o poly(D,L-lactide), ou PDLLA, carregado 
com gentamicina. Os agentes são libertados até 48 horas após a cirurgia e há estudos que 
comprovam uma redução significativa (de aproximadamente 70 %) de infeções pós-cirúrgicas com 
a adição de 10 % de gentamicina ao antibiótico PDLLA (Lucke et al. 2003). 

O polietilenoglicol (material polimérico) pode ser usado nas ligas de titânio para inibir o 
crescimento bacterial (Ong, Carnes, e Bessho 2004). Outro método para prevenir infeções 
bacterianas consiste no revestimento de um filme de iões de prata com doses apropriadas de 
vários antibióticos, tais como: ácidos carboxílicos, trans-cinamaldeído, farnesol ou cloranfenicol 
(Rodríguez-Cano et al. 2014). 

Como referido anteriormente, os bifosfonatos são para tratar casos de osteoporose para 
promover a regeneração de osso saudável. Desta forma, ajudam na fixação da prótese por 
aceleração do processo de osteointegração. Apesar dos benefícios, o uso de bifosfonatos pode 
causar a osteonecrose de algumas zonas de osso saudável (por exemplo, na mandíbula ou no 
maxilar, por serem zonas com grande atividade bacterial), sendo o seu principal inconveniente. 
Por este motivo, administra-se apenas a dose necessária e no local apropriado para evitar efeitos 
secundários em outras zonas do corpo. Para pacientes que não sofram de problemas relacionados 
com a osteoporose, o uso de bifosfonatos pode ser perigoso e requer o uso de outras substâncias 
para reduzir as infeções. O zoledronato é um exemplo de substância usada por cima dos 
revestimentos de hidroxiapatite em próteses de titânio para evitar o uso de bifosfonatos, 
aumentando a densidade óssea local e prevenindo o risco de infeções (Peter et al. 2005).  

Como foi referido anteriormente, há iões que são prejudiciais ao comportamento biológico dos 
pacientes (por exemplo, o alumínio ou o vanádio). Assim, o uso de revestimentos tem, também, 
a vantagem de inibir a libertação de iões metálicos provenientes das próteses metálicas (Khor et 
al. 2004).  
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2.5.5. Esterilização das superfícies das próteses 

As superfícies das próteses de titânio podem ser limpas e esterilizadas por plasma, formando-
se um filme fino de óxido que serve de revestimento à prótese. A resistência à corrosão e a energia 
superficial para melhor adesão das células são melhoradas com esta técnica (Ong, Carnes, e 
Bessho 2004). Na Figura 2.26 representa-se sucintamente o esquema de funcionamento da 
deposição por plasma: 

 
Figura 2.26 - Princípio de funcionamento da deposição por plasma. Adaptado de: http://www.twi-

global.com/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=9162&type=full&servicetype=Inline (23 de abril de 2014). 
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3. Capítulo 3 
Aquisição e tratamento de imagem médica 

Como referido no capítulo anterior, o avanço da tecnologia e o aumento da esperança média 
de vida, associada a diversos fatores de trauma ou doença, aumentam a procura de próteses CMF 
(Duarte et al. 2012; Alves, Sousa, e Gomes 2013). Assim, as tecnologias de aquisição e tratamento 
de imagem médica têm de ser otimizadas para maior rapidez e menor custo (Bibb 2006). 

A eficácia de uma cirurgia pode ser aumentada através do planeamento pré-cirúrgico do caso 
com recurso a modelos físicos (Rocha 2010), sendo os modelos obtidos por tecnologias de fabrico 
aditivo, nomeadamente os crânios em SL e as próteses em waxprinting (impressão direta de cera) 
disponíveis no INEGI. 

As técnicas mais utilizadas na Medicina para aquisição de imagens médicas são a Tomografia 
Axial Computorizada (TAC) e a Ressonância Magnética Nuclear (RMN), existindo outras técnicas 
tais como os Raios X, Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), Tomografia por 
Emissão de Positrões (PET), Medicina Nuclear ou Ultrassons (Elliott 2005; Richmond e Kau 2010). 

Com vista a normalizar o tratamento, armazenamento e transmissão eletrónica de informação 
médica criou-se a extensão DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) que se rege 
pela norma ISO 12052:2006 (Richmond e Kau 2010). As imagens médicas obtidas através de TAC 
ou RMN são convertidas em ficheiros DICOM e podem ser processadas em qualquer equipamento 
de aquisição de imagens médicas ou computador com software próprio para ler este tipo de 
ficheiros (Bibb 2006; Rocha 2010). 

O projeto de próteses pode ser dividido em dois tipos de programa que se descrevem de 
seguida (Rocha 2010; Félix 2008): 

▪ Reconstrução de imagem – permitem importar ficheiros médicos (DICOM e outras 
extensões) e exportar ficheiros STL (ficheiro em malha triangular) para materializar os 
modelos numa máquina de fabrico rápido, por exemplo, em SL. O modelo físico de um 
crânio em SL permite avaliar as zonas danificadas e estudar o posicionamento das 
próteses correspondentes, daí ser importante estudar os modelos físicos quer para o 
planeamento cirúrgico quer para informar o paciente ou os familiares acerca dos 
procedimentos a adotar na cirurgia (Rocha 2010; Duarte et al. 2011); alguns programas 
de reconstrução de imagem são o Mimics®, ScanIP ou InVesalius, sendo estes programas 
aprofundados no Capítulo 5; 

▪ Projeto de próteses – permitem importar ficheiros STL (ou outras extensões) do modelo, 
desenhar a prótese à medida e projetar o sistema de fixação. Há softwares (por exemplo, 
o 3-matic® com o módulo mesh) que permitem analisar a densidade óssea ou simular 
forças e tensões introduzidas por dispositivos de fixação numa parte do crânio para 
localizar as melhores regiões para fixação (Sato et al. 2012; Aquilina et al. 2013; Narra et 
al. 2014; Lovald et al. 2006; Wu et al. 2010); outros programas de desenho de próteses 
são abordados no Capítulo 5.  
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Nos subcapítulos seguintes descreve-se a metodologia adotada para obter os modelos 3D 
virtuais de um crânio e de uma prótese correspondente ao defeito desde a aquisição de imagens 
médicas ao desenho de próteses à medida. 

3.1. Aquisição de imagem 

A fase de aquisição de imagens médicas é a primeira etapa para o projeto de próteses, sendo 
as imagens obtidas pelas duas técnicas mais usadas hoje em dia que são a TAC e a RMN (Rocha 
2010). Os ficheiros que serão trabalhados na parte experimental têm por base ficheiros DICOM 
provenientes destes dois métodos. 

3.1.1. TAC 

A técnica de TAC é baseada na emissão de raios X (radiação ionizada) e medição da quantidade 
de energia absorvida pelos tecidos biológicos. É uma técnica não-invasiva, contudo, a exposição à 
radiação deve ser minimizada, principalmente em tecidos sensíveis como os olhos e a tiróide, 
órgãos relativos à cabeça. A aquisição de dados processa-se do seguinte modo (Bibb 2006; 
Richmond e Kau 2010): 

1. O paciente é deitado de barriga para cima numa mesa; 
2. A mesa move-se através de um dispositivo circular; 
3. Os raios são projetados por este dispositivo e do lado oposto ao da projeção mede-se 

a intensidade restante dos raios, dando origem a imagens com diferentes tonalidades 
de cinzento, cada uma correspondendo a diferentes densidades dos tecidos (Figura 
3.1): 

 

Figura 3.1 - Metodologia para aquisição de imagens TAC (Richmond e Kau 2010). 

As imagens são obtidas em três planos perpendiculares entre si (Bibb 2006), os planos axial, 
coronal e sagital representados na Figura 2.1 (ver página 7) e, posteriormente, com a ajuda de um 
software específico (como o Mimics®, o ScanIP ou outros que serão apresentados no Capítulo 5), 
é possível reconstruir o modelo 3D do crânio com o defeito anatómico.   
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Na Figura 3.2 é apresentada uma máquina de TAC: 

 
Figura 3.2 - Máquina de imagiologia (Richmond e Kau 2010). 

Há possibilidade de o dispositivo circular realizar uma captação de imagens à volta do eixo 
principal do corpo humano (ver Figura 2.1, página 7) obtendo imagens 3D de forma mais rápida à 
TAC convencional, sendo esta técnica chamada de TAC helicoidal (Bibb 2006; Richmond e Kau 
2010). 

As imagens são geradas em tons de cinzento e cada tonalidade corresponde a uma densidade 
local, por exemplo, o ar aparece a preto e o osso aparece a branco (Rocha 2010). Como os ossos 
são muito mais densos do que os tecidos moles envolventes, estes aparecem com grande nitidez 
nas imagens de TAC (Figura 3.3) sendo, por isso, a obtenção de imagens pela técnica da TAC 
fundamental para investigação da anatomia esquelética (Bibb 2006). 

 
Figura 3.3 - Exemplo de imagens de TAC. Fonte: http://www.infodoctor.org/www/images/hemorraclopi.jpg (9 

de abril de 2014).  
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Por vezes é difícil de distinguir os vários tecidos moles uma vez que os tons de cinzento são 
semelhantes. Porém, para o tema interessa a análise esquelética e a distinção é clara nas imagens 
da TAC. Como complemento, num exame de TAC, é possível ajustar os parâmetros de aquisição 
de imagens, nomeadamente a corrente e a intensidade dos raios, contudo, estes parâmetros 
geralmente são normalizados por questões de saúde e radiação absorvida pelos pacientes. Desta 
forma, pode-se criar um novo protocolo para modelação de próteses e para efeitos de 
investigação usando parâmetros otimizados com vista a uma boa nitidez da região de interesse 
(osso), sendo obrigatório discutir os parâmetros a usar com o médico responsável (Bibb 2006). 

A TAC é uma técnica demorada, dispendiosa (cerca de 150 – 160 € para a cabeça, segundo 
Hospital Privado da Boavista, Porto) e a exposição à radiação usada é perigosa, pelo que cada teste 
deve ser feito de forma rigorosa para ser necessário apenas um exame (Bibb 2006). 

A distância entre camadas axiais chama-se espessura da camada e a quantidade de energia 
absorvida numa camada com espessura conhecida é diretamente proporcional à densidade local 
do tecido do corpo humano. Portanto, se esta distância for conhecida pode-se fazer a interpolação 
entre duas camadas formando pequenos elementos cúbicos chamados voxels, sendo esta palavra 
associada a volume visto as imagens médicas serem compostas por elementos quadráticos, ou 
pixels (tipicamente numa matriz 512 x 512 pixels), e por se considerar uma altura na interpolação 
(Bibb 2006). A diferenciação entre pixels e voxels é feita na Figura 3.4: 

 
Figura 3.4 - Diferenciação entre: (A) modelo 3D virtual, (B) modelo 3D em voxels e (C) modelo 2D em pixels 

(Richmond e Kau 2010). 

A qualidade de imagem é, além dos parâmetros usados na máquina, função do número de 
pixels usados, estando cada pixel associado a uma escala de cinzento de acordo com a densidade 
local do tecido. Se um pixel for atravessado pela fronteira entre dois tecidos de densidades 
diferentes, na imagem médica o pixel correspondente representará uma densidade média entre 
a densidade dos dois tecidos, cujo efeito é demonstrado na Figura 3.5 (Bibb 2006):  
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Figura 3.5 - Conversão da imagem médica em escala de cinzentos: (A) imagem original, (B) efeito do tamanho 

dos pixels e (C) tonalidades de cinzentos por pixels. Adaptado de: (Bibb 2006). 

A espessura das camadas ronda tipicamente os 1,0 – 1,5 mm e algumas máquinas podem obter 
camadas até 0,5 mm de espessura. Numa TAC, a radiação usada é proporcional à espessura da 
camada considerada e, nos softwares de reconstrução 3D, a qualidade é tanto melhor quanto 
menor for a espessura (Bibb 2006). Por esta razão tem de se considerar este facto para ser possível 
captar as imagens relativas a estruturas ósseas finas (por exemplo, o palato ou a base orbital, 
estando a segunda representada na Figura 3.6), caso contrário o projeto de próteses pode ser 
dificultado por duas razões: 

▪ É difícil saber com exatidão a geometria do local e o desenho pode não corresponder 
à forma anatómica real; 

▪ Compromete-se a reprodutibilidade de detalhes finos na obtenção dos modelos em SL 
por esta tecnologia permitir obter detalhes até 0,3 – 0,4 mm, no mínimo.  

Para resultados ótimos na qualidade de imagens, a direção de obtenção de imagens deve ser 
tida em conta, pelo que se usam as direções anterior-posterior e inferior-superior apresentadas 
na Figura 2.1, página 7 (Bibb 2006). 

 
Figura 3.6 - Exemplo da falta de base óssea ocular num crânio reconstituído no Mimics®.  
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3.1.2. RMN 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) baseia-se na teoria de que todos os átomos têm um 
campo magnético e que estes podem ser afetados por ondas de radiofrequência, sendo o 
alinhamento natural dos átomos alterado com projeção de ondas de elevada intensidade. Assim, 
ao retirar as ondas os átomos regressam ao seu estado natural de repouso e liberta-se a energia 
que foi absorvida das ondas projetadas; essa energia é quantificada nas regiões a analisar e 
compõem-se as imagens médicas, em tons de cinzento que são proporcionais à energia emitida 
pelos átomos (Bibb 2006; Rocha 2010). 

Na Figura 3.7 mostra-se o exemplo de uma máquina de RMN e as respetivas imagens captadas. 

 
Figura 3.7 - (A) Máquina de RMN e (B) imagens provenientes. Fontes: (Richmond e Kau 2010) e 

http://www.ajnr.org/content/27/6/1230/F1.large.jpg (9 de abril de 2014). 

Como o corpo humano é constituído maioritariamente por água, os átomos a analisar são os 
de hidrogénio presentes nas moléculas de água. Assim, as regiões com maior concentração de 
água (por exemplo, a gordura) aparecem a cinzento mais claro e as regiões com menor 
concentração de água (o osso compacto ou o ar) aparecem a tonalidades cinzentas mais escuras. 
Esta técnica é excelente para analisar tecidos moles por terem concentrações de água diferentes 
mas não é nítida para visualização de osso por se confundir com o ar (Rocha 2010). 

Ao contrário de uma máquina de TAC, a RMN não usa raios que são perigosos a exposição 
prolongada, contudo, o perigo associado tem a ver com os campos magnéticos fortes envolvidos 
nos exames que podem afetar o posicionamento de implantes metálicos, causando dor ou mesmo 
torção do implante que pode dar origem a infeção da região envolvente (Bibb 2006). 

Os objetos metálicos pessoais devem ser removidos antes do exame para não interferirem na 
qualidade das imagens pois os artefactos (ruído ou interferência) aparecem como zonas escuras 
e podem sobrepor-se a tecidos importantes para análise (Bibb 2006). 

Relativamente a custos, o exame é mais caro do que a TAC e custam cerca de 260 – 350 € para 
a cabeça, segundo o Hospital Privado da Boavista (Porto), por isso deve ser feito rigorosamente 
para não ter de se repetir o exame (Bibb 2006). 

O ajuste dos parâmetros deve ser preciso para toda a região de interesse ser coberta e não se 
perderem detalhes finos da região, sendo a espessura das camadas recomendada de 1,0 - 1,5 mm 
para reproduzir detalhes finos. É necessário ajustar a intensidade de sinal emitido com a espessura 
das camadas para ter bom compromisso de tempo entre scan e qualidade de imagem (Bibb 2006).  
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3.2. Software de reconstrução 3D 

Os softwares de reconstrução de imagem servem para obter modelos físicos (Neto et al. 2014) 
e existem muitos programas disponíveis no mercado para biomodelação, sendo alguns pagos (por 
exemplo, o Mimics®, ScanIP, Amira®, entre outros) e outros que são gratuitos (os chamados 
opensource: o inVesalius, DeVIDE, 3D Slicer, entre outros). A avaliação e a comparação destes 
programas serão feitas no Capítulo 5. 

A importação de imagens médicas pode ser feita em vários formatos (DICOM inclusive) e, após 
a reconstrução 3D, pode-se exportar o modelo para ficheiro STL que é usado na máquina de SL 
para materializar os modelos (Neto et al. 2014). 

A Figura 3.8 apresenta o fluxograma da reconstrução de modelos 3D a partir de ficheiros 
DICOM: 

 
Figura 3.8 - Fluxograma da reconstrução 3D do modelo. 

De forma simplificada, as imagens são importadas para o software de reconstrução 3D, a região 
de interesse é selecionada (para próteses CMF interessa o osso) e limpam-se todos os elementos 
que não interessam (o chamado “lixo” externo que interfere nas imagens médicas). Por fim, 
obtém-se o modelo pronto a ser fabricado por SL (Bibb 2006; Materialise 2010). Nos parágrafos 
seguintes especificam-se as operações mais usadas. 

3.2.1. Segmentação de imagens 

A segmentação (threshold) é a criação de uma máscara que vai cobrir grande parte da região 
de interesse (o osso), correspondendo cada máscara a uma densidade local do corpo, isto é, na 
segmentação identificam-se e destacam-se as estruturas ósseas com as mesmas densidades. A 
maioria dos softwares inclui máscaras pré-definidas para vários tipos de tecido biológico, por 
exemplo, o osso, a pele, vasos sanguíneos e alguns órgãos que correspondem a uma escala 
específica de cinzentos ou a um valor na escala de Hounsfield (Bibb 2006; Materialise 2010; 
Richmond e Kau 2010). A Tabela 3.1 apresenta alguns valores em ambas as escalas para diferentes 
tecidos biológicos e a Figura 3.9 ilustra duas imagens DICOM com diferentes escalas selecionadas.  
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Tabela 3.1 - Diversos tecidos biológicos em escala de Hounsfield e de cinzentos (Richmond e Kau 2010) 

Tecido Número de Hounsfield Aspeto 
Osso +1000 Branco 

Músculo +35  
Água 0  

Gordura -100  
Ar -1000 Preto 

 

 
Figura 3.9 - Exemplificação da segmentação de: (A) tecidos moles na escala de Hounsfield com intervalo de 

350 valores na escala de cinzentos, (B) segmentação de tecidos moles numa vista axial (note-se as regiões 
orbitais) e (C) segmentação de tecidos duros (osso) numa vista axial (Richmond e Kau 2010). 

Na Figura 3.9 escolheu-se o valor de 40 na escala de Hounsfield e um intervalo de 350 valores 
para cima e para baixo na escala de cinzentos, isto é, todos os tons neste intervalo são 
selecionados na máscara a criar. 

Depois, através de uma ferramenta de segmentação e adequando a escala de Hounsfield ou 
de cinzentos, escolhe-se a região de interesse (Bibb 2006; Richmond e Kau 2010), tal como está 
representado na Figura 3.10: 

 
Figura 3.10 - Imagens do programa ScanIP: (A) Imagem DICOM original e (B) com a região segmentada 

(Bibb 2006).  
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3.2.2. Remoção de artefactos 

Os artefactos são sinónimo de ruído ou interferência e são elementos que não correspondem 
a tecidos anatómicos, podendo aparecer devido a movimentos do próprio paciente, enchimentos 
dentários (materiais metálicos como o chumbo) e diversos implantes metálicos (Bibb 2006). As 
regiões sem interesse podem ser removidas por duas vias, nomeadamente (Materialise 2010): 

▪ Pelo ajuste ideal do intervalo de segmentação da máscara - o osso, quer numa TAC ou 
RMN, aparece a intensidades elevadas, assim, o intervalo de segmentação tem de se 
situar a intensidades altas. De forma análoga, a pele aparece a intensidades baixas, logo 
o mesmo intervalo tem de se situar a intensidades baixas. Estes aspetos serão explicitados 
nos tutoriais disponíveis no Anexo C; 

▪ Pela limpeza manual de artefactos com recurso a uma ferramenta própria para o efeito - 
apaga-se os elementos sem interesse para obter uma imagem isenta de artefactos; desta 
forma, liberta-se a memória do computador para um processamento mais rápido e fluído. 

A segmentação tem de ser analisada caso a caso pois, por um lado, há ficheiros com muitos 
artefactos e, nestes casos, o ajuste duma intensidade maior pode remover grande parte dos 
artefactos mas, por outro lado, as estruturas ósseas com pouca espessura podem desaparecer 
com o ajuste do intervalo selecionado como o palato ou a base orbital (Bibb 2006). Para solucionar 
este facto, existem filtros para a morfologia dos modelos que ajudam na remoção de artefactos e 
suavização de superfícies. Assim, qualquer ferramenta que liberte o modelo de irregularidades e 
de elementos desnecessários melhora o desempenho e processamento do programa (Materialise 
2010). 

A Figura 3.11 apresenta o exemplo de imagens e artefactos obtidos no software Mimics®: (A) 
representa o modelo 3D sem filtros nem remoção de artefactos, (B) a imagem filtrada e (C) a 
imagem filtrada após a remoção manual de artefactos (Materialise 2010). Os melhores exemplos 
de artefactos visíveis situam-se na zona do crânio danificada, na metade esquerda do crânio acima 
da órbita ocular, e na parte dentária, mais concretamente na região direita da arcada dentária. 

 
Figura 3.11 - Sucessivos filtros e remoção de artefactos de um modelo 3D no Mimics®: (A) imagem sem filtros e 

com artefactos, (B) imagem filtrada e com artefactos e (C) imagem filtrada e sem artefactos.  
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3.2.3. Exportação do modelo para ficheiros STL 

A malha triangular referida na Figura 3.8 é usada para gravar o ficheiro STL que será, 
posteriormente, introduzida na máquina de SL para materialização dos crânios para os diversos 
casos.  

Nos programas de CAD 3D as superfícies são lisas e curvas, por isso a modelação de superfícies 
deste tipo é trabalhosa e o tempo de processamento pode demorar até 3 vezes mais (Rocha 2010; 
Duarte et al. 2011) comparativamente a programas que modelem ficheiros STL, pelo que o uso de 
malha triangular aparece no sentido de facilitar e acelerar a modelação de próteses e sistemas de 
fixação.  

A Figura 3.12 apresenta a superfície de malha triangular de um crânio e pormenoriza o aspeto 
dos triângulos na zona do maxilar.  

 
Figura 3.12 - Malha triangular usada nas superfícies no Mimics®. 
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3.2.4. Requisitos mínimos e recomendados para os softwares 

Serão analisados diversos programas de reconstrução de modelos 3D a partir de imagens 
médicas durante o trabalho, nomeadamente, o Mimics®, ScanIP®, Amira®, DeVIDE, InVesalius, 3D 
Slicer, AnatomicsRX, Analyze e 3D Doctor, sendo estes programas descritos pormenorizadamente 
no Capítulo 5. A Tabela 3.2 resume os requisitos mínimos e recomendados que um computador 
deve ter para processar os programas de forma fluída: 

Tabela 3.2 - Requisitos mínimos e recomendados para vários softwares de reconstrução 3D.Fonte: ver Anexo C. 

Software Componente Requisitos mínimos Requisitos Recomendados 

Mimics® 

Processador 
Intel Core 2 Duo/AMD X2 AM2 ou 

equivalente 
Qualquer processador multicore 

Memória 2 GB RAM 2 GB RAM ou mais 
Placa gráfica 256 MB RAM ATI Radeon/nVidia GeForce c/ 512 MB RAM 
Disco rígido Pelo menos 5 GB de memória livre Pelo menos 10 GB de memória livre 

Resolução do 
monitor 

1024x768 1680x1050 ou maior 

Outro Directx 9.0 Directx 10.0 

ScanIP (sem 
módulos) 

Sistema operativo 
- Windows XP (ou superior) 

- Linux 64-bit 
Windows 7 64-bit 

Processador Intel Core i3 ou equivalente Intel Core i7 ou equivalente 
Memória 4 GB RAM 16 GB RAM 

Placa gráfica 32 MB RAM compatível c/ OpenGL 1 GB RAM compatível c/ OpenGL 
Disco rígido Pelo menos 10 GB de memória livre Pelo menos 100 GB de memória livre 

Resolução do 
monitor 

1024x768 (cores 16-bit) 1920x1080 (cores 32-bit ou mais) 

Amira 

Sistema operativo 

- Windows XP (ou superior) 
- Mac OS X (10.7 ou superior) 

- Linux Red Hat Enterprise 5.5 (32/ 64-
bit) 

- 

Processador 
Suporte para instruções SSE2 (ou Intel 

CPU para Mac) 
Qualquer processador multicore c/ pelo 

menos 2 GHz 
Memória 2 GB RAM Pelo menos 4 GB RAM 

Placa gráfica C/ suporte OpenGL 
nVidia ou ATI c/ pelo menos 512 MB RAM c/ 

suporte OpenGL. 

DeVIDE Sistema Operativo 
- Windows XP (ou superior), 

- Linux, 32 ou 64-bit 
- Windows 7 64-bit 

- Linux 64-bit 

InVesalius 

Sistema operativo 
- Windows XP (ou superior) 

- Linux (Ubuntu 9.04) 
- Processador AMD ou Intel de 64-bit e/ou multicore 

Placa gráfica 
- nVidia GeForce 

- ATI Radeon 256 MB 

Memória 
Memória de 2 GB RAM de 0-500 

imagens (512x512); 

- Memória de 3 GB RAM (500-800 imagens) 
- Memória de 4 GB RAM (800-1000 imagens) 

- Memória de 5 GB RAM (1000-1500 imagens) 
- Memória de 8 GB RAM (1500-3000 imagens) 

3D Slicer 

Sistema operativo 

Windows XP (ou superior) 
- Mac OS X (10.5 ou superior) 

- Linux 
- A versão 32-bit está apenas 

disponível para Windows 

- 

Memória 1 GB RAM 
4 GB RAM ou mais para processamentos 

mais complexos 
Placa gráfica Qualquer placa gráfica c/ suporte para OpenGL 
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Software Componente Requisitos mínimos Requisitos Recomendados 

AnatomicsRX 
Sistema operativo Windows XP (ou superior) Windows 7 

Processador 500 MHz 1 GHz 
Memória 500 MB RAM 1 GB RAM 

Analyze 

Sistema operativo 
- Windows XP (ou superior) 

- Mac OS X (10.6 ou superior) 
- Linux CentOS (4 ou superior) 

- 

Processador 1 GHz - 

Memória 
2 GB RAM (32-bit) ou 4 GB RAM (64-

bit) 
- 

3D Doctor Sistema operativo Windows XP (ou superior) - 
 Processador Pentium  
 Memória 128 MB 512 MB 

 

3.3. Software de desenho de próteses 

Os programas de desenho de próteses recorrem aos modelos anteriormente reconstruídos. 
Estes programas são mais complexos do que os de reconstrução 3D por isso existe menor 
possibilidade de escolha e destaca-se o 3-matic® (comercial), o Blender™ (grátis) e o Freeform® 
(comercial), sendo o 3-matic® analisado em pormenor no Capítulo 5 e no Anexo D, uma vez que 
está disponível no INEGI. 

O facto de haver programas direcionados para a área biomédica facilita o processo de desenho 
de próteses à medida. De forma sucinta, para preencher um defeito CMF é necessário importar o 
ficheiro do crânio danificado para estes programas e, depois de avaliar a zona danificada, desenha-
se a prótese e o sistema de fixação correspondente (Rocha 2010) com recurso a ferramentas de 
desenho semelhantes às dos softwares CAD 3D, por exemplo, o SolidWorks®. 

A metodologia referenciada em teses de anos passados (Rocha 2010; Félix 2008) para modelar 
próteses está representada na Figura 3.13: 

 
Figura 3.13 - Fluxograma do processo de desenho de próteses. Adaptado de (Rocha 2010; Félix 2008).  
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A fase de pós-processamento inclui: 

▪ A suavização de superfícies e de arestas vivas para evitar zonas de concentração de 
tensões e para melhorar o aspeto final da peça; 

▪ A uniformização de espessuras para evitar problemas no enchimento a nível de 
rechupes e outros defeitos provenientes da fundição; 

▪ O projeto do sistema de fixação. 

No subcapítulo seguinte descreve-se a metodologia para modelação de próteses à medida. 

3.3.1. Modelação de próteses 

Nesta secção irá descrever-se a modelação de defeitos CMF unilaterai e bilateriais, isto é, de 
defeitos que se localizam somente numa metade do crânio ou nas duas metades, respetivamente. 

Para defeitos unilaterais, o modelo 3D que foi reconstruído a partir de ficheiros DICOM é 
importado para o programa de desenho de próteses, identificam-se as zonas danificadas e cria-se 
um plano de simetria do crânio. O plano de simetria é criado escolhendo três pontos aleatórios 
do crânio, pelo que não há rigor nesta etapa de processo, isto é, o plano pode ficar mal 
posicionado e é preciso corrigir para ficar o mais exato possível de forma a poder copiar, em 
espelho e com exatidão, a metade saudável do crânio. Depois, através de uma ferramenta de 
simetria, copia-se a metade do crânio saudável para a metade com o defeito, tendo como 
referência de simetria o plano anteriormente criado. A etapa seguinte é subtrair, sucessivamente, 
as zonas em comum, ou seja, aquelas se intersetam inteiramente, até ter uma forma preliminar 
da prótese e, por fim, suavizam-se as superfícies para melhorar o aspeto da prótese (Rocha 2010; 
Duarte et al. 2012). A Figura 3.14 ilustra esta metodologia de modelação para um defeito orbital: 

 
Figura 3.14 - Sequência de modelação de um defeito orbital unilateral feito em 3-matic®. 

Quando o defeito se estende para as duas metades de um crânio (defeito bilateral), a 
ferramenta de cópia em espelho não é indicada pelas zonas danificadas ficarem sobrepostas e o 
defeito continuar aberto, sem possibilidade de poder subtrair da mesma maneira descrita 
anteriormente. Para estes casos, recomenda-se usar diversas ferramentas disponíveis para 
desenho de próteses de modo a preencher todo o defeito, sendo algumas descritas com detalhe 
no Anexo D. 

A localização dos pontos de ancoragem (pontos de fixação das próteses em osso saudável) é 
escolhida por recomendação do médico responsável e com base na densidade local do osso. Para 
o efeito, deve-se pedir a opinião de um especialista da área CMF e basear a escolha dos pontos de 
fixação num algoritmo Matlab® criado para analisar a densidade óssea local (apresentado no 
Capítulo 5). 
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4. Capítulo 4 
Processo de produção de próteses por fundição 

4.1. Obtenção de modelos 

A obtenção dos modelos do crânio e das próteses relativos a um caso de estudo é uma etapa 
importante no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de fabrico da prótese. Através 
destes modelos, pode-se avaliar e pré-validar a qualidade de acoplamento entre o crânio e a 
prótese. Além deste aspeto, os médicos responsáveis pela intervenção cirúrgica podem dar um 
parecer médico sobre a geometria e o sistema de fixação da prótese. Assim, torna-se mais fácil 
alterar neste fase a geometria da prótese do que após a fundição.  

Desta forma, as tecnologias de fabrico aditivo para obtenção de modelos para pré-validação 
têm grande utilidade pois permitem: 

▪ Precaver possíveis erros de dimensionamento - através dos modelos físicos tem-se noção 
da dimensão da prótese e do sistema de fixação a projetar; 

▪ Prevenir defeitos resultantes da fundição - por exemplo, rechupes e zonas mal enchidas; 
▪ Problemas relacionados com a intervenção cirúrgica - nomeadamente, a prótese ter 

arestas vivas (cortantes) que podem danificar os tecidos moles envolventes da zona onde 
a prótese será inserida resultando em infeções pós-cirúrgicas; 

▪ Planeamento cirúrgico e informação aos pacientes e familiares dos procedimentos a 
adotar na cirurgia (Duarte et al. 2011) – sendo muito importante para o bem-estar 
psicológico do paciente acerca das intervenções necessárias. 

Todos estes aspetos acarretam custos e podem ser evitados com a simples alteração do 
desenho da prótese e obtenção de um novo modelo de acordo com os pré-requisitos. O processo 
de desenho de uma prótese é iterativo e termina quando a pré-validação estiver de acordo com 
os requisitos tanto dos médicos como dos engenheiros responsáveis pelo projeto da prótese. 
Adotando esta metodologia reduzem-se os custos de fabrico e de processamento, bem como 
tempos despendidos no fabrico e obtenção das próteses metálicas finais. 

Após reconstituição 3D com base nos ficheiros DICOM e usando softwares próprios, obtém-se 
o modelo virtual do crânio danificado que, depois de exportado em ficheiro STL, pode ser 
materializado por SL ou por qualquer outro processo de fabrico aditivo. É neste modelo que se 
vão montar as próteses para verificação dimensional (pré-validação) e para planeamento pré-
cirúrgico (Duarte et al. 2011). Os modelos das próteses podem ser obtidos, através de fabrico 
aditivo, por duas vias, nomeadamente: 

▪ Por SL – em que o modelo é feito de resina epoxídica (Rocha 2010; Félix 2008); 
▪ Por waxprinting – o modelo é impresso diretamente em cera. 

Cada uma das técnicas é descrita de seguida para apresentar as metodologias que se podem 
adotar no INEGI para obtenção de peças em cera. Caso os modelos sejam obtidos por SL, estes 
têm de ser convertidos para peças em cera através de moldes de silicone por causa do processo 
de fundição por cera perdida que será descrito adiante.  
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4.1.1. SL e conversão através de moldes em silicone 

Os modelos obtidos por SL têm de ser convertidos para modelos em cera, podendo esta técnica 
de conversão ser feita com recurso a moldes de silicone (técnica chamada de soft tooling). A 
técnica é fácil, barata, rápida e pouco penosa para o operador, embora seja laboriosa (algumas 
horas, dependendo da complexidade da peça). O silicone oferece vantagens como a flexibilidade, 
a transparência e baixo custo e pode-se obter cerca de 20 a 25 modelos em cera por cada molde 
de silicone. O processo de conversão etapa-a-etapa é descrito de seguida (Félix 2008): 

1. Define-se o plano de apartação da peça, que será usado para separar os dois meios 
moldes. A marcação numa peça de SL pode ser feita com uma caneta de tinta permanente 
de cor escura, servindo de referência ao corte dos meios moldes através da transparência 
do silicone; 

2. Constrói-se uma caixa de madeira à volta da peça; 
3. Coloca-se um pino de madeira (em contacto com a base de madeira e a peça) ou um 

parafuso (faz-se atravessar um parafuso na base de madeira que estará em contacto com 
a peça) que servirá de canal de alimentação ao molde de silicone. A desvantagem de usar 
um parafuso é de que a sua cabeça estará saliente da base de madeira pelo que, neste 
caso, recomenda-se colocar patas de elevação na base de madeira; 

4. Calcular a quantidade de silicone necessária para encher a caixa com a peça até uma altura 
definida. A altura de enchimento deve ser definida tendo em conta que a partir do bloco 
de silicone devem resultar duas metades de dimensões semelhantes. O silicone é obtido 
com uma parte de borracha e outra de catalisador que são misturados com uma batedeira 
de elevada rotação (a mistura será descrita em maior detalhe no Capítulo 6); 

5. Desgaseifica-se a mistura numa câmara de vácuo para o silicone ficar isento de bolhas de 
ar; 

6. Vaza-se o silicone para dentro da caixa de madeira com a peça até atingir a altura de 
enchimento apropriada; 

7. Faz-se a cura do silicone durante 24 horas no mesmo ambiente onde se fez o vazamento; 
8. Retira-se a caixa de madeira; 
9. Corta-se o silicone pelo plano de apartação: o corte deve ser feito de acordo com o plano 

de apartação anteriormente denotado na peça em SL e o corte no molde deve ser irregular 
para, posteriormente, servir de guiamento aos dois meios moldes e saber-se a posição 
correta de fecho das duas metades;  

10. Retira-se a peça em SL e, também, a peça que serviu de canal de alimentação e fazem-se 
pequenos furos que servirão de respiro para, durante o vazamento da cera, o ar poder 
escapar do molde para o exterior; 

11. Fecha-se o molde e fixam-se as duas metades com fita-cola; neste estado, o molde está 
construído para se poder vazar cera para obtenção de modelos em cera; 

12. Pelo canal de enchimento vaza-se a cera aquecida para dentro do molde e espera-se pela 
solidificação da cera (em geral, demora poucos minutos a solidificar); 

13. Abre-se o molde, retira-se o modelo em cera e pode-se repetir o enchimento as vezes 
necessárias; caso a peça seja difícil de retirar manualmente de dentro do molde, pode-se 
recorrer a ar comprimido para criar uma camada de ar entre o molde e a peça para, desta 
forma, se retirar com facilidade.  
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O processo de construção de moldes de silicone para conversão de peças em SL para peças em 
cera é um processo convencional que usa ferramentas e técnicas tradicionais no fabrico de 
moldes. Este processo será denominado, daqui em diante, por processo de conversão 
convencional. De seguida, irá apresentar-se o processo de fabrico aditivo de waxprinting 
(impressão direta de cera). 

 

4.1.2. Waxprinting 

O waxprinting é um processo de fabrico aditivo em que o modelo em cera é impresso camada 
a camada a partir do ficheiro STL desenhado e exportado. Por este motivo, não há necessidade de 
converter as peças através de moldes de silicone para obter peças em cera, tal como acontece 
com as peças em SL, sendo esta uma das suas principais vantagens relativamente ao processo de 
conversão convencional. Há maior flexibilidade de geometria no waxprinting por ser possível 
obter peças complexas e com detalhes finos (até 0,3 – 0,4 mm). Por vezes, há peças que não 
seriam possíveis de converter por moldes de silicone devido à inexistência de planos de apartação, 
pelo que o waxprinting é a única alternativa possível para contornar estas limitações. Além disso, 
este processo não tem penosidade para o operador por não ser preciso construir ferramentas de 
apoio à obtenção de peças em cera.  

Portanto, numa fase anterior ao fabrico, desenha-se a peça e exporta-se como ficheiro STL 
num software próprio para o efeito e estes ficheiros são inseridos no programa fornecido pela 
empresa da máquina de waxprinting na posição que o utilizador quiser (ao alto, ao baixo, 
espelhado ou angulado). Na Figura 4.1 apresenta-se a interface do programa da máquina e a 
respetiva plataforma para ilustrar as diferentes posições em que as peças podem estar: 

 
Figura 4.1 - Interface do programa da 3D Systems® para posicionamento de peças na plataforma.  
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Na máquina, os ficheiros STL são convertidos em ficheiros SLI (slice, ou camada) e a peça fica 
constituída por camadas de espessura uniforme. Esta sobreposição de camadas cria um efeito 
escada que deve ser minimizado para obter superfícies curvas de acordo com a peça desenhada. 
Assim, quanto menor for a espessura da camada menor o efeito escada, sendo este efeito 
detalhado no parágrafo seguinte. A conversão interna para ficheiros SLI a partir de ficheiros STL é 
representada na Figura 4.2: 

 
Figura 4.2 - Conversão de ficheiros STL em SLI e obtenção do protótipo. Adaptado de: (Barrigana 2013). 

O tempo de processamento não depende da quantidade de peças/material na plataforma mas 
da altura das peças (eixo zz, Figura 4.1). As peças, em geral, são obtidas num espaço de horas, 
dependendo do tamanho e complexidade das mesmas. Desta forma, há maior precisão 
dimensional no eixo zz do que num plano paralelo à plataforma (plano xy, Figura 4.1). Para peças 
que exijam boa precisão dimensional, como é o caso de próteses CMF, recomenda-se o 
posicionamento das peças ao alto (o efeito escada da impressão é minimizado).  

 

4.2. Fundição de precisão por cera perdida 

4.2.1. Introdução 

A fundição por cera perdida pode ser denominada por fundição de precisão ou em inglês 
investment casting e é conhecida por reproduzir componentes com excelente acabamento 
superficial, boa precisão dimensional e geometrias complexas, sendo útil quando se quer obter 
peças com formas intrincadas ou quase acabadas (near-net shape), isto é, que não necessitem de 
muita maquinagem posterior à fundição para obter as peças no estado final. Desta forma, poupa-
se em custos de maquinagem e pode-se evitar o seu uso quando a geometria da peça não permite 
a maquinagem devido a detalhes intrincados ou impossíveis de aproximar (por exemplo, detalhes 
do interior do tubo das torneiras). Os avanços tecnológicos fizeram deste processo de fundição 
um dos mais modernos e versáteis de entre os processos de fundição existentes (em areia, em 
coquilha, injetada, por baixa pressão, entre outros). Outros benefícios e inconvenientes da 
fundição por cera perdida serão apresentados adiante (Barrigana 2013). 

4.2.2. Enquadramento histórico 

De uma perspetiva história, a fundição por cera perdida tem registos de 5000 a.C. quando os 
utensílios básicos eram obtidos por um processo idêntico. Por exemplo, as pontas de lança são o 
exemplo mais antigo de que se encontra registo. Fazia-se um cacho com algumas peças em cera, 
criava-se uma moldação de areia à volta do cacho, aquecia-se a moldação, a cera liquefazia-se e a 
moldação ficava com uma cavidade por onde se enchia, posteriormente, o metal líquido. Por fim, 
destruía-se a moldação de areia, removiam-se as peças do cacho e dava-se um acabamento final 
à superfície das peças. Na Figura 4.3 está representado, de forma esquemática, este processo de 
produção de pontas de lança (Pattnaik, Karunakar, e Jha 2012).  
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Figura 4.3 - Processo de produção de pontas de lança na pré-história: (A) criação do cacho em cera, (B) 

vazamento de metal líquido numa moldação de areia, (C) destruição da moldação e (D) peças finais após 
acabamento. Adaptado de (Pattnaik, Karunakar, e Jha 2012). 

Encontram-se relatos de todo o mundo de peças obtidas por este processo, desde peças de 
joalharia a pequenas estátuas e esculturas de arte feitas de cobre, bronze ou ouro (Pattnaik, 
Karunakar, e Jha 2012). Na Figura 4.4 ilustra-se o exemplo de duas esculturas: (A) sendo uma 
escultura de uma serpente feita de bronze pelo processo de cera perdida no século IX (Igbo-Ukwu, 
Nigéria) e (B) sendo um castiçal de bronze com formas intrincadas do século XII (Gloucester, Reino 
Unido): 

 
Figura 4.4 - Esculturas com base no processo de cera perdida: (A) serpente de bronze do século IX e (B) castiçal 

de bronze do século XII. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Lost-wax_casting (20 de maio de 2014). 
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Durante a Segunda Guerra Mundial houve necessidade de fabricar componentes com 
geometrias complexas que não eram possíveis de obter usando as tecnologias então existentes. 
Por isso, desenvolveu-se o processo de fundição por cera perdida para ir de encontro às 
necessidades da indústria. Numa primeira fase, produziram-se pás de turbina para aviões e outros 
componentes com detalhes finos e bons acabamentos superficiais.  

Nas últimas décadas este processo de fundição desenvolveu-se não só devido às 
potencialidades que oferece como também por causa da possibilidade de fabricar uma grande 
gama de produtos, desde peças simples da indústria automóvel e cabeças de tacos de golfe a 
próteses de anca ou turbocompressores, ou seja, peças muito delicadas quer a nível de 
complexidade de geometria quer em requisitos de materiais especiais (Pattnaik, Karunakar, e Jha 
2012). 

4.2.3. Vantagens e desvantagens 

Esta tecnologia de fundição avançada oferece várias vantagens competitivas relativamente a 
processos convencionais de fundição (por exemplo: fundição em areia ou fundição injetada), 
nomeadamente: 

▪ Liberdade de geometria – é possível fundir geometrias com elevado grau de 
complexidade, desde peças com gramas, como implantes dentários, até peças com 
aproximadamente 300 kg, por exemplo peças em aço (Barrigana 2013); 

▪ Obtenção de espessuras muito finas – na ordem dos 0,1 – 0,2 mm. Para efeitos de 
comparação, na fundição injetada é possível obter espessuras mínimas de 0,5 mm; 
esta vantagem está diretamente ligada ao ponto anterior na medida em que pode-se 
obter peças com detalhes finos que não seriam possíveis de obter com outros 
processos de fabrico, por exemplo maquinagem CNC ou mesmo por fundição injetada 
ou em areia; 

▪ Aplicável a qualquer liga metálica – não há limitação metalúrgica (Pattnaik, Karunakar, 
e Jha 2012) por se usarem carapaças cerâmicas que têm elevado ponto de fusão. Por 
isso, qualquer liga metálica pode ser fundida, inclusive as chamadas “ligas impossíveis 
de fundir”, como as ligas de titânio ou superligas de níquel, que são reativas no estado 
líquido; 

▪ Excelente acabamento superficial – o uso de carapaças cerâmicas permite obter 
superfícies cuja maquinagem pode ser dispensada. Isto é, pode-se obter as peças finais 
diretamente (net shape). 

Porém, como em qualquer processo de fabrico, o rendimento não é máximo (100 %). Assim, 
as limitações de um processo reduzem o seu rendimento e a justificação está nas respetivas 
desvantagens. Para a fundição por cera perdida destacam-se os seguintes inconvenientes: 

▪ Processo muito laborioso – existem muitas etapas no processo, o que exige muita mão-
de-obra e tempo despendido; dependendo do tamanho e peso das peças, o processo 
pode tornar-se algo penoso para o operador (Swift e Booker 2013); 

▪ Processo oneroso – o facto de haver muita mão-de-obra agrava os custos de 
processamento e fabrico. Os materiais usados para fabricar as carapaças cerâmicas 
são, também, dispendiosos. Porém, de uma forma geral, as ferramentas que se usam 
para este processo não são dispendiosos (Pattnaik, Karunakar, e Jha 2012);  
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▪ O processo é limitado relativamente ao tamanho e peso das peças que se pode obter. 
Geralmente, as peças mais pesadas que se podem obter pesam cerca de 300 kg 
(Pattnaik, Karunakar, e Jha 2012; Barrigana 2013). 

▪ Deve-se estudar a constituição dos materiais cerâmicos usados para fabricar as 
carapaças para evitar a reatividade com o metal líquido ou contaminação do metal por 
parte do refratário, isto é, do cerâmico (Barrigana 2013). 

4.2.4. Etapas do processo 

Após identificar as vantagens e desvantagens do processo de fundição por cera perdida, 
enumeram-se as principais etapas desta tecnologia com indicação de figuras representativas da 
etapa e uma descrição sumária alguns detalhes teóricos relativos à etapa apresentada: 

Etapa Figura representativa Descrição sucinta da etapa 

1 
 

Obtenção dos modelos em cera. As peças podem ser obtidas 
diretamente em cera pelo processo de waxprinting ou serem 
fabricadas em SL e convertidas em peças em cera através de 
moldes de silicone; 

2 

 

Construção de um cacho com várias peças através de técnicas de 
soldadura. Soldam-se os canais de enchimento à peça bem como 
a bacia de vazamento. Todos estes componentes são 
materializados em cera e após soldadura tem-se um cacho em 
cera com uma ou mais peças; no caso de próteses CMF, como são 
feitas à medida, fabrica-se um cacho para cada peça; 

3 

 

Imersão em barbotina cerâmica (líquido pastoso composto por 
partículas cerâmicas em suspensão e um ligante) e pulverização 
com areia. Repete-se este processo cerca de 7 a 10 vezes, 
dependendo do material metálico a vazar, da dimensão da peça e 
da complexidade da forma. As primeiras camadas estarão em 
contacto com a cera e, depois, com o metal, pelo que o tamanho 
das partículas cerâmicas deve ser o mais pequeno possível para 
reproduzir os detalhes do modelo em cera com grande precisão. 
As camadas seguintes servem para engrossar a carapaça, isto é, 
conferir-lhe maior resistência e capacidade para aguentar as 
tensões geradas no vazamento do metal líquido devido às 
temperaturas elevadas. Entre imersões dá-se a secagem durante 
2 horas em ambiente controlado (condições descritas no Capítulo 
6) e com convecção forçada. No fim do processo obtém-se uma 
carapaça cerâmica à volta do modelo em cera; 

4 

 

Descerificação da carapaça, isto é, coloca-se o modelo com a 
carapaça durante 1 ou 2 horas a 1100 °C (técnica de flash firing) 
num forno para remover a cera cujo ponto de fusão é muito 
inferior comparativamente à temperatura a que se aquece o 
modelo. Assim, extrai-se a cera e fica-se apenas com a carapaça 
cerâmica (moldação); 
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Etapa Figura representativa Descrição sucinta da etapa 

5 

 

Sinterização da carapaça para endurecimento da cerâmica a 1400 
°C durante 1 ou 2 horas; 

6 

 

Vazamento do metal líquido – verte-se para dentro da moldação 
cerâmica e espera-se a sua solidificação; a carapaça tem de estar 
previamente aquecida a uma temperatura de 1100 °C para 
receber o metal a cerca de 1700 °C no caso das ligas de Ti 
(minimiza-se o efeito do choque térmico e evita-se que a carapaça 
parta durante o vazamento); 

7 

 

Abate da carapaça - após a solidificação do metal, quebra-se a 
carapaça com recurso a martelos pneumáticos ou manuais e 
recorre-se à granalhagem. O abate pode ser realizado após o 
metal atingir o estado sólido (abaixo da temperatura de mudança 
de fase líquido-sólido). Desta forma, evita-se que haja 
contaminação do metal por parte do refratário e potencia-se o 
arrefecimento do metal pois estará diretamente em contacto com 
o ambiente atmosférico; 

8 

 

Corte dos gitos e alimentadores – cortam-se as peças pelos canais 
de enchimento, gitos ou alimentadores de metal; 

9 

 

Acabamento final – procede-se ao acabamento superficial das 
peças para obtenção da peça final. Pode-se usar os processos de 
granalhagem, lixagem, furação, maquinagem química ou 
maquinagem de 5 eixos, entre outros processos. 

 

O esquema representativo das etapas anteriormente apresentadas encontra-se ilustrado no 
Anexo E e descreve o processo de fundição por cera perdida de uma maneira direta e muito 
elucidativa. Há etapas do processo que necessitam de maior fundamento e explicação, pelo que 
são aprofundadas nos subcapítulos seguintes. A razão para estas explicações está baseada no rigor 
laboratorial que é necessário para o fabrico de peças de boa qualidade. Assim, em seguida, 
descrevem-se os seguintes tópicos: 

▪ Fabrico de carapaças cerâmicas; 
▪ Descerificação, sinterização; 
▪ Fusão e vazamento de ligas de titânio; 

4.2.5. Fabrico de carapaças cerâmicas 

A criação das carapaças cerâmicas é uma etapa muito trabalhosa e que tem de ser feita com 
rigor devido às elevadas temperaturas que estão envolvidas na sinterização e posteriormente no 
vazamento do metal. O facto de as carapaças cerâmicas serem finas e frágeis é sinónimo de que 
podem quebrar muito facilmente. No âmbito desta tese o procedimento de obtenção das 
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carapaças cerâmicas adotado pelo INEGI para vazamento de ligas de titânio é descrito no Capítulo 
6. Para mais informação relativamente a todo o processo de estudo e escolha das formulações 
adequadas para ligas de titânio recomenda-se a consulta da tese de (Barrigana 2013). 

De uma forma genérica, a construção das carapaças cerâmicas processa-se camada a camada. 
Primeiro, cria-se uma a duas camadas muito finas que estarão em contacto com o modelo em cera 
e, após descerificação e vazamento, com o metal da peça. A denominação destas camadas iniciais 
é facecoat e são compostas por uma barbotina (ligante acrilato com farinha de ítria) e por areia 
de ítria (com tamanho de grão muito fino, na ordem dos 125 – 150 µm). As camadas seguintes 
chamam-se camadas de engrossamento (backups) e, portanto, o tamanho de grão quer das 
partículas cerâmicas quer da areia é maior. As duas camadas seguintes ao facecoat são 
constituídas por uma barbotina (ligante alumina fumada com alumina) e por areia de alumina. As 
quatro camadas finais são constituídas pela mesma barbotina anterior e a areia é de alumina com 
grão mais grosso. Por fim, mergulha-se a carapaça na mesma barbotina usada para as camadas de 
engrossamento para conferir à carapaça uma textura exterior mais fina, uniforme e resistente 
(quanto menor o tamanho de grão das partículas mais resistente o material se torna), sendo este 
passo chamado de banho de selagem. Após este banho a carapaça é seca no mesmo ambiente 
controlado, sob convecção forçada, durante 12 horas (Barrigana 2013; Oshida 2007). A Figura 4.5 
ilustra uma secção de corte numa peça em cera e numa carapaça cerâmica e ilustra os principais 
componentes presentes.  

 
Figura 4.5 - Secção de corte numa carapaça cerâmica (Barrigana 2013). 

4.2.6. Descerificação e sinterização 

A etapa seguinte é a descerificação que é feita por choque térmico ou flash firing. Consiste em 
colocar a carapaça cerâmica com o modelo em cera num forno de descerificação que é 
rapidamente aquecido até aos 1100 °C e mantido em estágio durante 2 horas, sendo o 
aquecimento rápido usado para evitar que a cera expanda antes da carapaça e, 
consequentemente, a quebre. Após a descerificação pode haver microfissuras que são reparadas 
por uma massa especial. Finalmente, para endurecer a carapaça procede-se à sinterização que é 
feita a 1400 °C por 1 ou 2 horas, sendo o arrefecimento feito dentro do forno para evitar 
fissurações da carapaça.  
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4.2.7. Fusão e vazamento de ligas de titânio 

Nesta fase, a carapaça é pré-aquecida a 1100 °C durante 1 hora para o gradiente de 
temperaturas entre a carapaça e o metal líquido ser minorado e, desta forma, não existir um 
choque térmico tão grande durante o vazamento, o que poderia quebrar a carapaça por inteiro 
devido às tensões internas geradas. Depois, a carapaça é colocada dentro da câmara de 
vazamento de um forno de indução para ligas reativas desenvolvida por (Martins 2008) e procede-
se à fusão da liga metálica e vazamento para o interior da carapaça. A solidificação da peça é feita 
em parte no interior do forno em ambiente controlado pois o titânio é uma liga reativa no seu 
estado líquido e, desta forma, evita-se a sua reação com ar atmosférico (Félix 2008; Oshida 2007). 

4.2.8. Acabamentos 

O abate da carapaça com recurso a martelos manuais ou pneumáticos é feito após o metal 
estar no estado sólido para potenciar o arrefecimento da peça até à temperatura ambiente e para 
evitar a reação do refratário com a liga metálica. 

Depois de arrefecidas as peças são granalhadas com projeção de pequenas partículas de 
alumínio para retirar a cerâmica restante, homogeneizar a superfície e conferir um acabamento 
superficial mais uniforme. O corte dos canais de alimentação é feito por processos de rebarbagem 
com a peça presa numa prensa (Barrigana 2013). 

No caso de próteses CMF, a etapa final corresponde à maquinagem da peça. Numa primeira 
fase, faz-se a maquinagem química (MQ) com recurso a ácidos que removem defeitos superficiais 
resultantes da fusão e vazamento das ligas de titânio, nomeadamente o α-case (Barrigana 2013; 
Oshida 2007). Esta etapa serve, também, para reduzir a espessura das próteses para a espessura 
desejada. Na segunda fase, para uma rugosidade mais baixa e melhor acabamento superficial 
pode-se fazer a maquinagem de 5 eixos (máquina CNC – comando numérico computorizado) e é 
feita após a remoção da camada de α-case por esta ser muito dura e frágil (difícil de maquinar) e, 
desta forma, as peças ficam totalmente acabadas (Barrigana 2013). 

 

4.3. Controlo de qualidade 

Após os acabamentos finais aos fundidos procedem-se a vários tipos de análises para verificar 
a qualidade das peças metálicas obtidas, sendo algumas análises não-destrutivas, como a inspeção 
visual e a verificação dimensional, e outras destrutivas, tais como o ensaio de microdureza e 
análise microestrutural (Barrigana 2013).  

Nos ensaios destrutivos para peças fundidas sem MQ pode-se estimar a espessura média do 
α-case através do ensaio de microdureza e relacionar esta contaminação com as microestruturas 
resultantes (Barrigana 2013). 

Como as próteses CMF serão implantadas em pacientes, as questões de qualidade superficial 
são de extrema importância para garantir a biocompatibilidade e osteointegração a longo prazo. 

No Capítulo 6 será feito o controlo de qualidade das próteses obtidas com base nas 
informações apresentadas nos subcapítulos seguintes.  
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4.3.1. Inspeção visual 

Quer após fundição quer após MQ a inspeção visual é um procedimento muito importante 
para notar defeitos provenientes da fundição, nomeadamente rechupes, zonas mal enchidas 
fissuras, entre outros defeitos. A experiência do operador é imprescindível para acelerar o 
processo e fazer uma análise qualitativa mais eficaz (Barrigana 2013). 

4.3.2. Análise das microdurezas 

Esta análise é interessante não só para quantificar a presença de α-case mas também para 
relacionar a dureza resultante do fundido com a dureza do material original, sendo realizado um 
ensaio de dureza Vickers (ASM 1988; Barrigana 2013). Há, também, uma relação íntima entre a 
microdureza do material e a microestrutura resultante após fundição, isto é, pode-se relacionar 
os grãos resultantes com as durezas obtidas nos ensaios (Barrigana 2013). A Figura 4.6 mostra a 
evolução da microdureza de um metal com extensão de α-case, sendo esta extensão considerada 
até a dureza atingir o valor no núcleo. 

 
Figura 4.6 - Microdureza em função da distância à superfície da peça. Adaptado de: (Rocha 2010). 

4.3.3. Análise microestrutural 

Para analisar a microestrutura de uma peça e relacionar com a microdureza obtida nos ensaios 
de microdureza, corta-se uma amostra, faz-se o respetivo polimento e analisa-se a microestrutura 
num microscópico ótico com diferentes ampliações para notar as fases e constituintes da liga, 
bem como analisar a extensão do α-case e avaliar se existem microrrechupes que não são visíveis 
a olho nu. Para notar as diferenças antes e depois do vazamento deve-se dispor de fotografias da 
microestrutura das ligas antes do vazamento, isto é, do material original (Barrigana 2013). 

4.3.4. Verificação dimensional 

A verificação dimensional das peças é feita através de Engenharia Inversa, mais concretamente 
por levantamento de forma. Esta tecnologia usa vários pontos autocolantes (chamados alvos) que 
são colocados em toda a superfície da peça e que são captados por uma câmara específica, 
gerando um ficheiro STL da peça analisada. O procedimento de levantamento de forma faz-se da 
seguinte forma: a câmara deteta três alvos e interpola a superfície da peça entre esses três alvos; 
depois, deteta outro alvo e interpola a superfície entre esse ponto e os três anteriores, e assim 
sucessivamente, até gerar por completo a forma da peça. À medida que o processo é feito gera-
se um modelo 3D da peça analisada num computador diretamente ligado à câmara. Uma vez 
obtida a peça virtual na íntegra, pode-se sobrepor a peça originalmente modelada para se 
verificarem desvios entre os dois modelos. O computador calcula, na peça levantada, os desvios 
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em relação ao modelo original, apresenta os desvios numa escala de cores e mostra o desvio, em 
milímetros, numa zona selecionada. A Figura 4.7 representa o ambiente de trabalho do programa 
de levantamento de forma em que se representa o modelo virtual 3D já reconstituído de uma 
prótese orbital obtida por fundição no âmbito desta tese e, na margem superior esquerda 
representa-se a fotografia atual da câmara em funcionamento. 

 
Figura 4.7 - Ambiente de trabalho do programa de levantamento de forma do INEGI. 
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Parte II – Trabalho experimental 
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5. Capítulo 5 
Biomodelação 

A fase de biomodelação contempla duas fases importantes do projeto de próteses: 

▪ Numa primeira fase, reconstrói-se o modelo 3D do crânio danificado com recurso a 
softwares específicos que serão descritos ao longo do subcapítulo 5.1.1; 

▪ Depois, modelam-se as próteses CMF à medida com recurso a programas capazes de 
modelar ficheiros STL. Estes programas serão descritos no subcapítulo 5.1.3. 

A biomodelação é uma etapa iterativa de projeto, isto é, melhora-se o aspeto e o encaixe entre 
a prótese e o crânio defeituoso pela avaliação do sistema de fixação e estabilidade da prótese. O 
tamanho e geometria da prótese são, também, melhoradas quer por sugestão do médico 
responsável quer pela redução de material e adaptação da geometria ao processo de fundição por 
cera perdida. O processo iterativo termina assim que haja um acordo entre a equipa de médicos 
e engenheiros responsáveis pelo projeto de uma prótese. 

Durante este capítulo serão apresentados e comparados vários softwares que foram 
encontrados na Internet e como referência em teses de anos anteriores (Rocha 2010; Félix 2008; 
Araújo 2012) e, posteriormente, indicam-se os programas escolhidos para biomodelação de 
próteses. Numa segunda parte do capítulo serão abordados os casos de estudo desta tese e 
descreve-se o procedimento de reconstrução e modelação das próteses respetivas. 

5.1. Softwares de projeto e modelação de próteses 

5.1.1. Softwares de reconstrução 3D 

Para a descrição de cada programa optou-se por seguir uma sequência lógica de apresentação 
que se descreve de seguida: apresentação do programa, seguido das suas principais 
características, vantagens e desvantagens e uma apresentação pormenorizada dos custos das 
licenças disponíveis. Desta forma será possível comparar eficazmente os softwares a nível de 
funcionalidade e custos, sendo esta comparação feita no subcapítulo 5.1.2. 

Mimics® 
O Mimics® pertence à empresa Materialise® (Bélgica) e faz parte do pacote Mimics® Innovation 

Suite (MIS) para reconstrução de imagens médicas a partir de TAC, RMN, Ultrassons e outros 
métodos de imagiologia médica. A importação de ficheiros pode ser em formato DICOM, JPEG, 
TIFF, BPM ou imagens em bruto (sem filtração). 

Para desenho de próteses, o Mimics® exporta para ficheiros STL e para o 3-matic® (da mesma 
empresa). Esta ligação íntima entre os dois programas da Materialise® faz com que, por um lado, 
não se perca informação útil e haja bom processamento de imagem (vantagens), por outro, o 
utilizador tem de dispor dos dois módulos (desvantagem por causa do custo de licença que será 
detalhado a seguir).  
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A interface do programa é muito intuitiva e as ferramentas estão dispostas de forma ao 
utilizador seguir uma sequência lógica de reconstrução. A Figura 5.1 mostra o ambiente de 
trabalho do Mimics®. Existem diversas ferramentas para melhorar e otimizar a superfície do crânio 
para obter melhores resultados. 

 
Figura 5.1 - Ambiente de trabalho do Mimics®. 

Como desvantagem, o Mimics® não exporta para ficheiros de CAD 3D, logo não há 
possibilidade de desenhar as próteses com recurso a um software deste tipo (por exemplo: 
Solidworks®). A única solução é encontrar programas que consigam modelar ficheiros STL (por 
exemplo: o programa de animação Blender™ que será referido adiante).  

Outra das suas principais desvantagens relaciona-se com o seu preço de aquisição: a licença 
que o INEGI dispõe é do pacote MIS com o módulo Design para desenho de próteses (14.700 € e 
22.000 €, respetivamente, perfazendo o total de 36.700 €). Esta versão é perpétua sem 
possibilidade de acesso remoto, isto é, está disponível apenas num computador, tendo que se 
fazer a renovação anual do software (15% do valor de aquisição, ou seja, 5.500 €). 

A partir de 15 de abril de 2014 as licenças passaram a ser disponibilizadas numa base de aluguer 
de 3, 6 ou 12 meses. Tendo por base o aluguer anual, o custo da versão do INEGI seria 
correspondente a 40 % do valor de aquisição (14.680 € por ano com manutenção incluída). 

Outra novidade diz respeito à divisão do MIS em duas versões: a versão Medical e a versão 
Research: 

▪ Medical – com ferramentas certificadas para o desenho de próteses e dispositivos 
médicos de acordo com as normas da FDA (Food and Drug Administration: medicamentos, 
equipamento médico, entre outros) e normas europeias; 

▪ Research – com todas as ferramentas da versão Medical e novas ferramentas que vão 
sendo desenvolvidas mas que ainda não se encontram certificadas. 

Assim, uma grande vantagem competitiva em relação a outros programas de desenho de 
próteses é que o MIS tem certificados para implantes.  

O INEGI, por ter licença comercial, teve acesso às duas versões do software. Relativamente a 
licenças académicas, estas têm 30 % de desconto sobre o preço comercial (11.000 €) e têm acesso 
à versão Research. As licenças incluem toda a documentação técnica do programa, informação 
relativa à função dos diferentes módulos e ferramentas, acesso ao fórum de discussão, a artigos 
científicos, a ficheiros 3D e a imagens médicas para teste, entre outro tipo de informações.  
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ScanIP 
O ScanIP pertence à empresa Simpleware Ltd. (Reino Unido) e permite importar os mesmos 

ficheiros que o Mimics®. Além desses, importa ficheiros ACR-NEMA, Interfile, Analyze, Meta-
image, GIF, PCX, PNG ou XPM.  

Pode-se exportar ficheiros STL para fabrico rápido e ficheiros IGES e SAT. Estes ficheiros são 
suportados, sem incompatibilidades, por qualquer programa de CAD 3D (por exemplo: 
SolidWorks®). Há, também, a possibilidade de exportar os modelos 3D para os softwares ANSYS® 
e Abaqus® para análise do MEF. Desta maneira, não há necessidade de comprar o programa da 
mesma empresa para efeitos de desenho de próteses ou análise de MEF (módulos +CAD e 
+NURBS). A FEUP e o INEGI possuem programas de CAD e de MEF (SolidWorks® e Abaqus®, 
respetivamente) que permitem o desenho e análise de próteses. Contudo, o desenho é mais difícil 
e pode demorar até 3 vezes mais tempo do que com um programa médico com essa função (Rocha 
2010). Outros ficheiros suportados para exportação e visualização 3D são: JPEG, PNG, VRML, 
Postscript, BPM, PNM ou PDF.  

No uso deste software houve alguma dificuldade em assimilar os comandos e os passos a seguir 
até exportar para ficheiro STL. Após a familiarização, a interface tornou-se intuitiva e eficaz (a 
Figura 5.2 apresenta a interface do programa). Contudo, notou-se dificuldade em trabalhar com 
ficheiros grandes, pois exigem muita memória do computador e, por vezes, o programa bloqueava 
durante minutos e o processamento de algumas ferramentas demorava muitos minutos, o que 
levou a falhas do programa.  

 
Figura 5.2 - Ambiente de trabalho do ScanIP. 

A possibilidade de retroceder nas ações é uma ferramenta atrativa em relação aos softwares 
opensource (que não dispõem desta ferramenta). Outra vantagem do ScanIP é que dá para apagar 
uma secção em todas as camadas de uma só vez, ao contrário de alguns programas grátis 
(descritos adiante) em que só é possível apagar camada a camada. Com esta ferramenta do 
ScanIP, pode-se poupar cerca de 20 - 30 minutos no processo de limpeza de artefactos. 

Há várias possibilidades de licenças para o ScanIP. Por exemplo, a licença para um computador 
durante um ano custa 5.500 €, mas para o pacote completo (ScanIP + FE + CAD + NURBS) com 
possibilidade de acesso remoto é de 36.680 € (quase o mesmo valor do pacote MIS + Design da 
empresa Materialise®).  
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Para uma empresa onde se usaria o ScanIP com alguma frequência para efeitos de investigação 
e publicação de resultados, recomenda-se a seguinte licença: ScanIP (sem módulos), com licença 
perpétua para um computador com possibilidade de acesso remoto, sendo o custo desta licença 
de 15.730 €. Pressupõe-se a existência de programas de CAD 3D para desenho de próteses. 

Relativamente a licenças académicas há três tipos: 

▪ Académico - 25 % sobre o preço comercial; 
▪ Licença de projeto - válido de 3 a 5 meses para um computador. Os resultados podem ser 

publicados gratuitamente e a licença é válida apenas se a organização responsável possuir 
o software comercial, sendo o custo por licença de 500 €; 

▪ Licença de tutoria - para suporte de aulas e é válido durante 1 ano académico. O pacote 
inclui licença para 10 computadores e outros 10 computadores com acesso remoto; a 
exportação é válida para dimensões menores que 100x100x100 voxels (área de secção de 
100 x 100 pixels e altura 100 pixels) e os resultados não podem ser publicados. A licença 
é válida apenas se a organização responsável possuir o software comercial e o custo é de 
850 € por este conjunto. 

O comprador pode escolher o conjunto de programas que desejar, ou seja, pode combinar o 
programa base ScanIP com qualquer um dos seguintes módulos: análise de MEF (+FE), importação 
em ficheiros de CAD e respetiva interação com os modelos obtidos através de imagens médicas 
(+CAD) e, finalmente, a geração de superfícies parametrizadas para desenho de próteses 
(+NURBS). 

Todos os custos incluem a documentação física e eletrónica e suporte técnico. A renovação 
anual tem uma taxa de 18 % e é sempre fornecido material de apoio (eletrónica e fisicamente) ao 
utilizador.  

Amira® 
Este programa tem sido desenvolvido pela empresa FEI Visualization Sciences Group (França) 

e pela Zuze Institute Berlin (Alemanha). Tem vários sub-módulos para visualização 3D, sendo que 
alguns são direcionados para a Medicina (DICOM, Neuro, Molecular, etc.) e para outras áreas 
como MEF, realidade virtual, entre outras. 

É um programa comercial muito intuitivo, pelo que não houve necessidade de usar um tutorial 
passo a passo para reconstrução 3D, tendo sido a reconstrução feita com base nos comandos 
disponíveis na interface. O facto de haver poucas ferramentas em cada fase do projeto torna o 
ambiente mais amigável e intuitivo. O processamento de imagens e ferramentas é rápido e 
eficiente e os artefactos foram removidos com base na segmentação efetuada, portanto não 
houve necessidade de usar o pincel para remover elementos dispersos. A exportação para ficheiro 
STL é rápida e fácil; porém, para ficheiros CAD, o processo é muito demorado (cerca de 20 - 30 
minutos) e geram-se ficheiros com tamanhos muito grandes (na ordem dos 500 MB), sendo esta 
uma das suas principais desvantagens. 

A licença perpétua para um computador sem acesso remoto custa 7.200 € e a mesma licença 
com acesso remoto custa 10.800 €, sendo que as licenças comerciais têm um desconto de 50 % 
sobre os valores.  
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DeVIDE 
O DeVIDE (Delft Visualisation and Image processing Development Environment, Holanda) é um 

programa grátis para reconstrução de modelos 3D com base em linguagem de programação. 
Fonte: http://www.cg.its.tudelft.nl/Projects/DeVIDE (18 de fevereiro de 2014). 

A sua principal desvantagem é ser pouco intuitivo por exigir conhecimentos de programação, 
isto é, as diversas ferramentas têm nomes próprios de programação e o processo até à geração 
do ficheiro STL foi demorado e complicado, pelo que só seria possível reconstruir o modelo com 
um tutorial. A Figura 5.3 mostra o algoritmo para reconstrução 3D com o respetivo modelo. Por 
outro lado, a suavização da superfície foi rápida e eficaz. Uma vez completo o algoritmo de 
reconstrução, tentou-se usá-lo para reconstrução de outros modelos importando, apenas, os 
ficheiros DICOM, embora sem sucesso. 

 
Figura 5.3 - Ambiente de trabalho do DeVIDE. 

InVesalius 
O InVesalius é um programa grátis desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da Informação 

Renato Archer (Brasil). Fonte: http://www.cti.gov.br/invesalius/?page_id=14&lang=pt (18 de 
fevereiro de 2014). 

Tem como base a linguagem de programação Python e C++ e, portanto, dá para personalizar o 
algoritmo do programa conforme o utilizador quiser e adaptá-lo aos casos de estudo. As imagens 
3D são reconstruídas a partir de ficheiros DICOM provenientes de TACs ou RMNs. 

Apesar de a interface ser intuitiva e ter poucas ferramentas para a reconstrução (a Figura 5.4 
mostra o ambiente de trabalho do InVesalius), houve alguma dificuldade em correr ficheiros 
pesados (falha e fecho do programa várias vezes). É muito pouco eficiente no que toca a apagar 
artefactos (demora cerca de 20 - 30 minutos, dependendo do caso), pois só se consegue apagar 
os artefactos camada a camada ou ajustando o intervalo de threshold apropriado, não sendo 
possível apagar uma secção em todas as camadas de uma só vez (tal como no Mimics® ou ScanIP). 
Não há, também, possibilidade de retroceder numa ação (por exemplo, se uma secção for apagada 
sem querer, a solução é pintá-la de novo, o que pode induzir em erros na segmentação).  
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Figura 5.4 - Ambiente de trabalho do InVesalius. 

3D Slicer 
O 3D Slicer (opensource) foi desenvolvido no âmbito de uma tese de Mestrado nos EUA. Pode-

se importar ficheiros DICOM ou ficheiros provenientes de TAC, RMN, Ultrassons, Medicina Nuclear 
ou microscopia.  

Pode-se alterar o algoritmo do programa (requer conhecimentos de programação C++ no caso 
geral) e é possível fazer a ligação direta com o programa Matlab® para introdução de funções ou 
scripts Matlab® (scripts são códigos especializados para correr uma dada ferramenta apenas com 
a introdução de alguns dados pedidos pelo mesmo). Este programa tem um vasto leque de 
ferramentas, o que torna o ambiente pouco intuitivo (a Figura 5.5 mostra o ambiente de trabalho 
do 3D Slicer). A reconstrução é rápida e há facilidade em separar regiões de interesse por máscaras 
e a exportação é fácil e pode-se exportar diversas máscaras em separado. 

 
Figura 5.5 - Ambiente de trabalho do 3D Slicer.  
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AnatomicsRX 
A AnatomicsRX (Anatomics®, Austrália) pertence a uma empresa privada de produção de 

próteses à medida e de biomodelos para planeamento cirúrgico. Exporta próteses para a Europa 
e possui o certificado ISO 13485:2003 (Quality Management Systems – Requirements for 
regulatory purposes). Dá para visualizar as imagens DICOM a partir de ficheiros TAC ou RMN e 
pode-se encomendar próteses à medida através deste programa. 

Não se pediram orçamentos para vários casos a analisar por questões de privacidade e 
salvaguarda da identidade dos pacientes. A Figura 5.6 apresenta a interface deste programa e a 
Figura 5.7 apresenta a janela de encomendas. Nesta fase de encomenda pode-se escolher o 
material para a prótese (acrílico, redes de titânio, etc.) e preencher os dados requeridos. 

 
Figura 5.6 - Ambiente de trabalho do AnatomicsRX. 

 
Figura 5.7 - Janela de encomendas do AnatomicsRX.  
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Analyze 
O Analyze pertence à empresa AnalyzeDirect, Inc. (EUA) de reconstrução de modelos 3D. 

Exporta para vários formatos, incluindo STL, IGES (para programas CAD 3D), DXF (AutoCAD) e IV 
(Inventor). A interface é pouco amigável pois para cada ferramenta usada aparece uma nova 
janela o que, por um lado, pode fazer com que o programa corra com maior fluidez mas, por outro, 
com que se torne muito complexo de trabalhar e de se organizar. A Figura 5.8 representa a 
interface do programa com várias janelas abertas. 

 
Figura 5.8 - Ambiente de trabalho do Analyze. 

Há dois tipos diferentes de licenças perpétuas: 3.645 € para um computador sem possibilidade 
de acesso remoto e 4.740 € para um computador com possibilidade de acesso remoto. A 
manutenção pode ser adquirida à parte e custa 1.455 € por ano. Inclui suporte técnico, 4 horas de 
treino online por qualquer utilizador e desenvolvimento de protocolos especializados aos casos 
de estudo a desenvolver. 

3D Doctor 
O programa 3D Doctor pertence à empresa Able Software Corporation (EUA) e é outro 

programa para reconstrução de modelos 3D e exportação para ficheiros STL, IGES (softwares de 
CAD 3D), DXF e outros. Não houve possibilidade de reconstruir algum dos casos da tese por ser 
uma versão de experimentação. Apenas se conseguiu usar os ficheiros DICOM que a empresa 
fornecia. A interface do programa é pouco amigável e é ilustrada na Figura 5.9: 

 
Figura 5.9 - Ambiente de trabalho do 3D Doctor.  
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A licença custa 4.450 € e inclui suporte técnico e atualizações durante 3 meses. A versão 
académica tem 50 % de desconto. Fonte: http://www.ablesw.com/3d-doctor/price.html (19 de 
março de 2014)  

 

5.1.2. Avaliação e comparação de softwares de reconstrução 3D 

Os tempos de processamento de um programa dependem fundamentalmente da qualidade 
escolhida para o modelo e do desempenho do computador. No Anexo C encontram-se duas 
tabelas que indicam os sites de alguns programas possíveis de usar para projeto de próteses. 

O utilizador tem liberdade de escolha sobre o uso de um software, contudo, para um maior 
profissionalismo, recomenda-se o uso do pacote Mimics® Innovation Suite (Mimics® e 3-matic®) 
comprado pelo INEGI. 

Esta secção de comparação e avaliação teve por base as seguintes caraterísticas:  

▪ Tempos despendidos - para reconstrução do modelo 3D e exportação para ficheiro STL e 
outros ficheiros (IGES, SAT, DXF, etc.); 

▪ Potencialidades – listam-se as principais potencialidades que distinguem um dado 
software dos outros; 

▪ Dificuldades – listam-se as principais dificuldades e desvantagens sentidas no uso de cada 
um dos programas; 

▪ Interface – avalia-se o aspeto do ambiente de trabalho de cada programa numa base 
qualitativa. Neste tópico incluiu-se o nível de intuição que o utilizador experiencia durante 
o uso do programa; 

▪ Familiarização – avalia-se o nível de familiarização e facilidade de adaptação a cada um 
dos programas; 

▪ Suporte – avalia-se a informação existente na Internet para aprendizagem acerca do 
software. 

De notar que os tempos despendidos no processamento de cada programa dependem das 
características de cada computador usado. Os três últimos tópicos (interface, familiarização e 
suporte) são avaliados numa perspetiva pessoal e numa base qualitativa (muito boa, boa, 
razoável, má e muito má). 

Desta forma, dado o elevado número de programas analisados, optou-se por fazer uma pré-
seleção dos softwares com base na capacidade de exportação para ficheiro STL. Esta 
potencialidade é de extrema importância pois é através destes ficheiros que se vão poder 
materializar os crânios com os defeitos para efeitos de pré-validação. Assim, a Tabela 5.1 faz um 
levantamento dos principais programas testados, faz-se uma breve descrição e selecionam-se os 
programas que serão alvo de comparação e avaliação mais extensiva. De notar que, além dos 
programas descritos no subcapítulo 5.1.1 testaram-se outros softwares: o VR Render, Slicer Dicer, 
MIPAV e ITK-SNAP. Contudo, como estes não exportavam para ficheiros STL e apenas era possível 
visualizar o modelo 3D, não foram incluídos na secção anterior de descrição.  
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Tabela 5.1 - Softwares usados para reconstrução 3D e escolha dos que serão comparados. 

Software Descrição Comparação 

Mimics® 

A descrição e avaliação destes softwares são feitas de seguida 

Sim 

ScanIP Sim 

Amira® Sim 

DeVIDE Sim 

3D Slicer Sim 

AnatomicsRX Reconstrói o modelo 3D mas não exporta para STL Não 

Analyze 
Pouco intuitivo, qualidade de imagem inferior aos restantes e processo 

complicado de exportação para STL 
Não 

3D Doctor 
Pouco intuitivo e o programa não lidava bem com os ficheiros sem ser 

os incluídos na versão de demonstração 
Não 

VR Render Alguma lentidão e não exporta para STL Não 

Slicer Dicer Sem reconstrução do modelo 3D e não exporta para STL Não 

MIPAV Pouco intuitivo, sem reconstrução do modelo 3D e não exporta para STL Não 

ITK-SNAP Intuitivo, reconstrói o modelo 3D mas não exporta para STL Não 

 

Uma vez selecionados os 6 programas que serão alvo de comparação e avaliação, apresenta-
se na Tabela 5.2 um benchmarking de cada um dos programas. O benchmarking é uma técnica 
utilizada para comparar vários produtos no mercado e fazer notar as suas potencialidades e 
características que distinguem um produto dos outros. Os critérios de avaliação foram os listados 
acima. 

Tabela 5.2 - Benchmarking dos 6 softwares usados. 

 Mimics® ScanIP Amira® DeVIDE InVesalius 3D Slicer 

Tempos 
despendidos para 

reconstrução e 
exportação para 
ficheiro STL (ou 

outro) 

3 a 5 minutos 

STL: 5 a 15 
minutos 

IGES: cerca de 
15 minutos 

STL: 5 a 15 
minutos 

IGES/DXF: 
25 a 40 
minutos 

15 a 20 minutos 
10 a 40 
minutos 

10 a 15 
minutos 

Potencialidade 

- Qualidade e 
facilidade de 
reconstrução 

3D; 
- Sequência de 
passos lógica; 

- Desenho 
certificado para 
várias normas. 

- Qualidade 
de 

reconstrução 
3D; 

- Exportar 
para ficheiros 
CAD (IGES); 
- Eficácia a 

apagar 
artefactos. 

Exportar 
para 

ficheiros 
CAD (IGES). 

- Opensource; 
- Possibilidade de 

adaptar o 
algoritmo a 

qualquer caso; 
- Bom 

processamento. 

- Opensource; 
- Comandos 

comparáveis a 
software 

pago; 
- Sequência 
de passos 

lógica. 

- Opensource; 
- Gravação do 
ficheiro STL é 
muito rápida. 

Dificuldades 

Ligeira 
dificuldade no 

uso de máscaras 
e na atualização 
de modelo 3D 

- Trabalhar 
com ficheiros 

grandes; 
- Exige saber a 
sequência de 

passos. 

- Trabalhar 
com 

threshold ; 
- Remover 
artefactos; 
- Exportar 
para STL. 

Exige 
conhecimentos 
de programação 

- Falhas do 
programa; 

- Demorado a 
apagar 

artefactos. 

- Muitas 
ferramentas; 

- Exige saber a 
sequência de 

passos. 

Interface Muito boa Boa Boa Má Razoável Razoável 
Familiarização Muito boa Razoável Boa Muito má Razoável Má 

Suporte Muito boa Boa Má Razoável Boa Boa 
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Relativamente a licenças de aquisição, é importante referir que dos 6 softwares analisados na 
Tabela 5.2, três deles são de uso gratuito. Para os restantes programas comerciais referem-se as 
licenças disponíveis e os respetivos custos na Tabela 5.3, sendo que estas informações já foram 
referidas anteriormente e apresentam-se aqui para um resumo mais percetível: 

Tabela 5.3 - Licenças disponíveis para os 6 softwares analisados. 

 Mimics® ScanIP Amira® DeVIDE InVesalius 3D Slicer 

Licença 

- 36.700 € (MIS com 
módulo Design)  

- Renovação anual: 
15 % 

- Licenças 
académicas: 30 % 

de desconto 
 

A partir de 15 de 
abril de 2014: 

- 40 % sobre o preço 
comercial 

- 15.730 € (inclui 
documentação e suporte 

técnico) 
- Renovação anual: 18 % 

 
- Versão estudante*: 

3.930 € 
- Licença de projeto*: 

500 €/licença 
- Licença de tutoria*: 

850 €/conjunto 
*Ler especificações na 

caraterização do 
software 

- 7.200 € (licença 
perpétua sem 

acesso remoto) 
 

- 10.800 € (licença 
perpétua com 

acesso remoto) 

OpenSource OpenSource OpenSource 

 

Nos softwares opensource muitas vezes a preocupação foca-se na funcionalidade e não no 
aspeto e usabilidade da interface gráfica. Estes programas são desenvolvidos em linguagem de 
programação complexa, pelo que a sua edição é possível mas exige conhecimentos na área da 
programação. No exemplo do MIS, a interface é amigável (user friendly), pois houve preocupação 
em tornar o ambiente de trabalho agradável e mais intuitivo. O programa, contudo, é muito caro 
e não pode haver edição do algoritmo do software para salvaguardar os direitos da empresa.  

Para a fase de desenho de próteses há necessidade de escolher os programas de reconstrução 
3D mais indicados. Desta forma, tendo por base a avaliação feita na Tabela 5.2 e a disponibilidade 
de software no INEGI, optou-se por escolher: 

▪ O Mimics® como principal programa de reconstrução de modelos 3D por ter as 
melhores potencialidades e características e por ser o programa comercial disponível 
no INEGI; 

▪ O InVesalius como programa alternativo ao uso do Mimics® por este apenas estar 
disponível num computador e caso não seja possível usá-lo. 

Os restantes programas, apesar das suas potencialidades, foram testados apenas para ser 
possível comparar, avaliar e, por fim, escolher os softwares mais adequados ao trabalho dos casos. 
De seguida, descrevem-se os programas possíveis de usar para desenho de próteses. 

 

5.1.3. Software de desenho de próteses 

Nesta secção apresentam-se três programas capazes de modelar ficheiros STL e com os quais 
é possível desenhar próteses à medida. Não se vão comparar e avaliar os programas da mesma 
forma feita anteriormente para os softwares de reconstrução 3D pelo INEGI dispor do programa 
comercial 3-matic®, sendo este o programa usado para modelação de próteses. Como alternativa, 
pode-se usar o Blender™ descrito adiante, por ser grátis.  
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3-matic® 
Este programa pertence à empresa Materialise® (Bélgica) e faz parte do conjunto MIS para 

desenho de próteses. O 3-matic® combina ferramentas de CAD convencional com ferramentas de 
pré-processamento de MEF (malha triangular). Como foi visto no Capítulo 3, a alteração de 
estruturas 3D de malha triangular (ficheiros STL) é mais fácil do que a alteração de superfícies lisas 
de modelos CAD 3D. 

Com o 3-matic® pode-se desenhar próteses à medida, fazer medições em 3D e preparar a 
malha para posteriormente analisar por MEF trabalhando numa interface clara e intuitiva (ver 
Figura 5.10). Há possibilidade de importar ficheiros provenientes de softwares de CAD 3D 
(ficheiros IGES). Sendo assim, é possível fazer o levantamento de forma de uma região anatómica 
do paciente e obter o ficheiro IGES que poderá ser importado no 3-matic® para desenho de 
próteses. O levantamento de forma é especialmente interessante para a modelação de tecidos 
moles no 3-matic®. Pode-se consultar a tese de (Mendes 2014) para mais informações. 

 
Figura 5.10 - Ambiente de trabalho do 3-matic®. 

 

Tal como no Mimics®, não dá para alterar o algoritmo do programa, pelo que o Mimics® e o 3-
matic® complementam-se perfeitamente e os ficheiros permutados não têm erros de 
transferência de dados, sendo o processamento mais rápido, leve e é feito diretamente de um 
programa para outro. 

Posteriormente, será feita uma análise detalhada a este programa apresentando as principais 
ferramentas que se podem usar para desenho de próteses e sistemas de fixação. Vários tutoriais 
dos casos abordados encontram-se no Anexo D. 

Freeform® 
Pertence à empresa Geomatic® (EUA) e é um software comercial para reconstrução de 

modelos 3D e modelação de próteses. Pode-se exportar os modelos para programas CAD 3D 
(ficheiros IGES), máquinas CNC ou máquinas de fabrico aditivo. A nível de interface, 
funcionamento e ferramentas médicas é muito semelhante ao Mimics® e ao 3-matic®.   

 

76 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

A Figura 5.11 apresenta o exemplo de modelação de próteses à medida num crânio e algumas 
ferramentas da interface do Freeform®. 

 
Figura 5.11 - Ambiente de trabalho do Freeform®. 

Os softwares da Geomatic® Freeform® funcionam à base de sistemas hápticos (na Figura 5.12 
apresenta-se o dispositivo háptico usado para modelação de próteses), isto é, um dispositivo que 
é movido manualmente e reage de acordo com a força e direção aplicadas. Assim, há maior 
sensibilidade na modelação de próteses e torna-se um processo de realidade adaptada. 

 
Figura 5.12 - Sistemas hápticos da Geomatic® Freeform®. Fonte: 

http://www.geomagic.com/files/6313/4886/0092/maastricht.png e 
http://www.geomagic.com/files/cache/2d56ff2514bc2f23491707eb6c984d28.JPG (10 de março de 2014). 

Os preços das licenças académicas dependem do programa escolhido (Freeform® ou 
Freeform® Plus) e do sistema háptico a integrar e não existem licenças com acesso remoto, isto é, 
as licenças são válidas apenas para um computador. Assim, de uma forma geral, os preços 
académicos variam desde 6.000 a 18.000 €, sendo que a licenças comerciais acresce cerca de 25 
% deste valor. 

Blender™ 
O Blender™ pertence à empresa Blender Foundation (Holanda) e é um programa grátis que 

realiza inúmeras funcionalidades e tem diversas potencialidades, entre as quais se destacam: 

▪ Uso de materiais visualmente realísticos (texturas fotorealísticas); há possibilidade de 
personalizar as texturas (por exemplo, a pele, cor dos olhos, etc.); 

▪ Conversão biomecânica em personagens 3D; 
▪ Opções de animação e simulação, inclusive reconstrução de imagens em vídeo e 

desenvolvimento de jogos de animação; 
▪ Construção de malha à volta de objetos e respetiva planificação; 
▪ Comunidade de utilizadores alargada, pelo que o desenvolvimento do software é rápido, 

constante e eficaz;   
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▪ Possibilidade de modelar ficheiros STL e possibilidade para alterar o algoritmo do software 
e personalizar ao gosto do utilizador; 

▪ Faz importação e exportação de muitos formatos, incluindo STL, DXF e diversos formatos 
de imagens, vídeo e 3D. 

A Figura 5.13 ilustra o ambiente de trabalho do Blender™ pelo que se pode constatar a 
diversidade de ferramentas disponíveis neste programa. 

 
Figura 5.13 - Ambiente de trabalho do Blender™. 

 

5.2. Casos de estudo 

Neste subcapítulo descrevem-se os três casos a abordar nesta tese: uma cranioplastia de 
pequena dimensão pequena (caso CP), uma cranioplastia de grande dimensão (caso CG) e uma 
prótese orbital (casos O1 e O2, isto é, duas versões para o mesmo defeito). Para cada caso optou-
se por descrever a fase de modelação das próteses segundo a Figura 5.14:  

 
Figura 5.14 - Fluxograma da modelação das próteses.  
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A metodologia de desenho e a fase de otimização estão descritas detalhadamente no Anexo D 
segundo tutoriais passo-a-passo para todas as ferramentas usadas e para os passos seguidos para 
reconstrução dos crânios e desenho das próteses de seguida apresentadas. Nos próximos 
subcapítulos descrevem-se estas etapas de forma sucinta e as dimensões apresentadas para o 
defeito ou a prótese são dadas em milímetros. 

5.2.1. Caso 1 – Cranioplastia pequena (CP) 

Os ficheiros DICOM provenientes da TAC foram fornecidos ao INEGI pelo Hospital de São João 
(Porto). Neste primeiro caso de estudo, aborda-se o caso de um paciente de 46 anos com um 
defeito craniano no osso frontal, situado na metade esquerda do crânio com afetação da região 
óssea frontal e órbita superior esquerda, resultante de um trauma de origem desconhecida, sendo 
o modelo virtual do crânio com o defeito representado na Figura 5.15. O paciente dispõe de um 
olho artificial do lado do defeito e pretende-se reconstruir não só o defeito visível na Figura 5.15 
mas também a zona óssea circundante que foi afetada para dar maior conforto e qualidade de 
vida ao paciente. No relatório hospitalar descrevem-se fragmentos ósseos na zona defeituosa 
resultantes do trauma e durante a reconstrução do crânio comprovaram-se estes fragmentos que 
foram tratados como artefactos e, por esta razão, foram removidos. Um dos objetivos deste caso 
real é, também, remover estes fragmentos para evitar futuras infeções dos tecidos e reconstruir 
de forma completa o defeito ajustando uma prótese à curvatura do crânio.  

 
Figura 5.15 - Ilustração do defeito para o caso CP. 

A modelação da prótese aparenta ser de resolução simples mas que, por afetar a zona superior 
da órbita esquerda complica o projeto e geometria da prótese. Após analisar o modelo virtual, 
concluiu-se de que o defeito era unilateral, de pequena dimensão e numa região lisa do crânio, 
motivo pelo qual se optou por usar uma ferramenta de reconstrução de defeitos de cranioplastia 
disponível no 3-matic® (cranioplasty). 

Com esta ferramenta, o primeiro passo foi delinear uma curva à volta do defeito e sobrepô-la 
ao crânio, de maneira a servir de fronteira à futura prótese. Deu-se uma espessura de 0,7 mm à 
prótese preliminar nas opções desta mesma ferramenta sem apoio de curvas guia (uma opção 
disponível caso se queira que a geometria da prótese acompanhe uma curva específica 
previamente desenhada). Esta etapa de modelação está ilustrada na Figura 5.16.  
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Figura 5.16 - Identificação do defeito, delineação da curva e reconstrução da prótese de cranioplastia. 

Neste resultado pode-se notar que, apesar de o defeito ter sido inteiramente preenchido, a 
curvatura da prótese na região orbital não corresponde à curvatura natural do crânio. Como 
consequência, após o implante desta prótese no paciente, continuar-se-ia a notar uma depressão 
na zona do defeito através da pele envolvente. 

Como solução, pode-se recorrer a curvas guia para ajustar a curvatura da prótese da melhor 
forma. A Figura 5.17 ilustra o resultado final da prótese obtida após recurso a duas curvas guia (no 
Anexo D exemplificam-se os resultados com uma e duas curvas guia, respetivamente). Por 
avaliação desta figura, pode-se notar que a curvatura da prótese ainda não está de acordo com a 
metade saudável do crânio, sendo que a curvatura se faz pela linha horizontal imaginária traçada 
na figura em vez de se efetuar numa posição tal como na metade saudável. Por esta razão, torna-
se impossível de ajustar a parte orbital da prótese por haver uma curvatura excessiva com 
extensão ao interior da órbita e tem de se recorrer a outra metodologia de desenho para 
contornar este facto. 

 
Figura 5.17 - Resultado da prótese orbital com recurso a curvas guia. 

Para evitar a curvatura excessiva na região orbital, criou-se uma prótese que tapasse 
inteiramente o defeito e a órbita ocular (delineando uma curva à volta do defeito e da órbita) e 
que, posteriormente, fosse cortada pela zona orbital, criando o contorno da órbita de forma 
semelhante à metade saudável. Com estas condições, a prótese na região do defeito tem pouca 
curvatura, ajustando-se perfeitamente à curvatura do crânio. A única desvantagem é não se 
conseguir tapar o defeito interior da órbita na zona superior. O resultado após estas operações 
encontra-se ilustrado na Figura 5.18.  
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Figura 5.18 - Criação da curva à volta do defeito e da órbita, modelação e corte pela área de interesse. 

Para fixar a prótese no osso desenharam-se abas de fixação com dimensões apropriadas de 
acordo com o tamanho da prótese e com o diâmetro dos parafusos a usar para fixar (1,5 a 2,0 mm 
de diâmetro), estando as etapas descritas no Anexo D. Desenharam-se abas para o projeto desta 
prótese pela liberdade de geometrias que a fundição por cera perdida permite, isto é, pode-se 
obter a prótese com a geometria final desejada sem passos intermédios para projetar o sistema 
de fixação. O posicionamento das abas de fixação teve por base o algoritmo Matlab® de densidade 
óssea criado para suportar a escolha dos pontos de ancoragem (ou de fixação). Analisou-se a 
densidade óssea à volta do defeito e localizaram-se, inicialmente, três pontos para fixação nas 
regiões mais densas. Para suportar a escolha dos pontos de ancoragem analisou-se, também, a 
espessura do crânio para escolher pontos em zonas espessas para fixação por parafuso. O 
compromisso entre a escolha de uma zona densa em osso cortical com espessura considerável 
confere os melhores ambientes para colocação de parafusos de fixação. O crânio, com indicação 
do defeito, da densidade óssea local e da espessura encontra-se ilustrado na Figura 5.19: 

 
Figura 5.19 - (A) Densidade do crânio e (B) espessura do crânio do caso CP.  
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Uma vez desenhada a prótese e as abas de fixação uniformizou-se a ligação entre as abas e a 
prótese para não haver saliência e arestas cortantes, tendo como resultado a prótese ilustrada na 
Figura 5.20: 

 
Figura 5.20 - Prótese CP preliminar. 

Como esta prótese será obtida por fundição por cera perdida, teve de se considerar vários 
aspetos importantes para a fundição, nomeadamente: 

▪ Uniformização da espessura das próteses – com a finalidade de evitar rechupes, 
microrrechupes, empenos e outros defeitos derivados da variação de espessura. Assim, 
no desenho da prótese teve-se atenção para desenhar as abas de fixação com uma 
espessura semelhante ao corpo da prótese (0,7 mm) para que a solidificação da peça total 
seja uniforme e sem os defeitos acima descritos; 

▪ Suavização de arestas vivas – procedimento imprescindível para evitar pontos de 
concentração de tensões e facilitar o enchimento das peças; a importância de ter arestas 
suaves é importante para o fabrico das carapaças cerâmicas (que são frágeis e podem 
partir com grande facilidade) devido aos pontos de concentração de tensões; neste 
aspeto, suavizaram-se todas as arestas da prótese final para evitar saliências ou 
reentrâncias que podem comprometer, futuramente, a integridade das carapaças; 

▪ Criação de sobre-espessuras (SE) para maquinagem – estas SE para MQ e maquinagem de 
5 eixos servem para remover defeitos provenientes da fundição (nomeadamente, o α-
case descrito no Capítulo 4) e para dar melhor acabamento superficial às peças. Os valores 
acordados para as SE foram de 0,5 e 1,0 mm para todas as direções exterior da peça 
modelada, sendo estes valores indicativos pois qualquer excesso de espessura pode ser 
eliminado por MQ. Para efetuar o aumento de espessura recorreu-se às ferramentas 
Offset e Move Surface do 3-matic®; 

▪ Compensação das contrações do processo – para contabilizar a contração do metal ou da 
cera durante solidificação teve de se compensar estas contrações. No caso de peças 
obtidas por waxprinting contabilizou-se, apenas, a contração do metal (1,5 %) e no caso 
de peças em SL teve de se considerar a contração da cera (1,0 %) com o uso de moldes de 
silicone bem como do metal (1,5 %), perfazendo o total de 2,5 %;  

 

82 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

▪ Colocação de tarugos – estes dispositivos são ataques de enchimento e localizam-se na 
superfície da prótese, por várias razões, nomeadamente: a soldadura dos canais de 
enchimento não se efetua diretamente na superfície das próteses mas nos tarugos e a 
rebarba após fundição é feita perto da ligação tarugo-canal de enchimento para manter a 
integridade e qualidade superficial da prótese. As dimensões acordadas para os tarugos 
são: diâmetro da base 6,0 mm, diâmetro de topo 4,0 mm e altura 5,0 mm. Os tarugos 
foram estrategicamente posicionados para o correto enchimento da peça, pelo que se 
colocaram tarugos em todas as abas de fixação por serem espessuras finas e pequenas 
(garante-se o enchimento das abas) e distribuíram-se vários tarugos pela restante 
superfície da peça considerando um raio de ação imaginário à volta de cada um deles. 
Este efeito encontra-se ilustrado na Figura 5.21 em que se representaram elipses 
imaginárias (o metal entra por cada tarugo e enche parte da peça). Quanto mais tarugos 
se colocarem, maior a probabilidade de um enchimento mais uniforme e completo, 
contudo, mais complicado fica o processo de soldadura dos canais de enchimento à peça 
em cera e à bacia de enchimento. Numa fase posterior à fundição, a rebarba dos tarugos 
nas abas de fixação permitirá que se criem furos nas abas destinados à colocação de 
parafusos. 

 
Figura 5.21 - Indicação do raio de ação imaginário dos tarugos na prótese CP. 

Uma vez realizadas estas etapas de otimização e criação de SE, o resultado final para as diversas 
próteses modeladas está ilustrado na Figura 5.22:  
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Figura 5.22 - Aspeto final das próteses CP: (A) com SE de 0,5 mm, à esquerda sem tarugos e à direita com 

tarugos e (B) com SE de 1,0 mm, idem. 

Como referido anteriormente, a curvatura desta prótese ajusta-se à curvatura do crânio, 
porém, com a desvantagem de a região superior orbital não ser tapada. Como resolução a este 
pormenor, a solução mais fácil seria isolar esta região com recurso a redes ou chapas de titânio 
moldadas à medida conforme se ilustra na Figura 5.23 (solução da Planmeca, empresa finlandesa 
de implantes dentários e implantes à medida): 

 
Figura 5.23 - Redes de titânio moldadas à medida à região orbital. Fonte: 

http://www.planmeca.com/CADCAM/Planmeca-ProModel-service/Clinical-images (20 de abril de 2014). 
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5.2.2. Caso 2 – Cranioplastia grande (CG) 

Este caso pertence à empresa Materialise® e os ficheiros DICOM foram gentilmente cedidos 
por Ricardo Gaspar (Distrim). Trata-se de um defeito unilateral de grande dimensão localizado na 
zona temporal, parietal e frontal direita do paciente. Tratando-se de um caso real, aliado à grande 
dimensão do defeito, procurou-se resolver o caso com recurso à mesma ferramenta usada no caso 
anterior relativo a cranioplastias do 3-matic®, tendo sido o processo de reconstrução idêntico ao 
caso CP. As etapas iterativas de reconstrução estão descritos no Anexo D, contudo, nesta secção 
apresenta-se apenas a solução da prótese após uso de 4 curvas guias para ajustar a prótese à 
curvatura do crânio (duas num plano quase horizontal e outras duas num plano quase vertical) e 
criação de uma espessura uniforme de 0,5 mm para a prótese. O resultado para a prótese 
modelada até este ponto está representado na Figura 5.24: 

 
Figura 5.24 - Caso CG: (A) identificação do defeito craniano e (B) prótese preliminar após reconstrução. 

O procedimento de desenho de abas de fixação teve por base o algoritmo Matlab® atrás 
referido e a análise à espessura do crânio (Figura 5.25), donde se localizaram vários pontos ótimos 
à fixação por parafuso (pontos densos e espessos no osso). 

 
Figura 5.25 - (A) Densidade do crânio e (B) espessura do crânio do caso CG.  
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Inicialmente, desenharam-se as abas de fixação nas zonas mais densas e evitou-se a zona do 
côndilo mandibular e do canal auditivo devido às suas complexidades e sensibilidades. Notou-se, 
porém, que a distribuição das abas não era equidistante o que poderia induzir em pequenos 
deslocamentos da prótese por falta de fixação. Para tal, resolveu-se espaçar as abas de forma 
equidistante evitando a zona auricular e do côndilo mandibular para, posteriormente, ser possível 
colocar uma prótese extra-oral auricular para efeitos estéticos. 

A Figura 5.26 representa as etapas de modelação da prótese CG desde a obtenção da pré-
forma até à pré-validação da prótese com o crânio respetivo:  

 
Figura 5.26 - Modelação da prótese CG e pré-validação com o crânio. 

Por fim, deram-se as SE para maquinagem, suavizaram-se as superfícies e colocaram-se os 
tarugos com uma distribuição equidistante, sendo o resultado final para as próteses com SE de 
1,0 e 1,3 mm, respetivamente, apresentados na Figura 5.27: 

 
Figura 5.27 - Aspeto final das próteses CG com 1,0 e 1,3 mm de SE e com tarugos. 

5.2.3. Caso 3 – Prótese orbital (O1 e O2) 

Os ficheiros DICOM provenientes de TACs foram fornecidos ao INEGI pelo Dr. Fernando Duarte 
da Clitrofa (Porto). Neste caso de estudo trata-se de uma paciente de 68 anos com uma 
deformação maxilofacial resultante da extração de um cancro. O defeito é de grande dimensão e 
situa-se na região orbital e maxilar. 

O caso já foi abordado em trabalhos anteriores no INEGI (projeto Tooling Edge), pelo que há 
grande motivação em otimizar não só a geometria da prótese como os processos de fundição para 
este caso. Os desenhos anteriormente desenvolvidos tiveram por base a reconstrução maxilar 
unilateral com o objetivo de integrar uma prótese dentária à medida que seria fixa na prótese 
metálica. Porém, recentemente, a paciente teve uma reconstituição por enxerto ósseo na região 
maxilar danificada, pelo que o projeto da atual prótese prende-se, apenas, com a região orbital. 
Assim, numa primeira aproximação ao problema, reconstituiu-se o maxilar do lado do defeito por 
técnicas de simetria e operações Booleanas para simular o enxerto ósseo (as novas imagens TAC 
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da paciente após reconstrução maxilar ainda não estão na posse do INEGI). Através deste crânio 
e com a prótese modelada pelo Eng. Nuno Leal para o projeto Tooling Edge 
(http://www.toolingportugal.com) do INEGI foi possível modelar uma prótese orbital para 
resolver este caso, estando o crânio e a prótese representados na Figura 5.28: 

 
Figura 5.28 - Crânio danificado e prótese previamente modelada. 

O ficheiro STL da prótese criada foi importado para o 3-matic® e posicionou-se corretamente 
sobre a zona danificada. O corte a fazer nesta prótese é pela zona reconstituída, pelo que a 
restante prótese pode ser aproveitada integralmente sem necessidade de desenhar de raiz. Todo 
o procedimento adotado para modelação deste caso está descrito no Anexo D. Para melhorar o 
desenho da prótese, cortaram-se as zonas com material em excesso para reduzir em peso e 
tamanho. Depois, criaram-se as abas de fixação com recurso ao algoritmo da densidade óssea e 
suporte pela análise da espessura do crânio e o resultado para a prótese preliminar está ilustrado 
na Figura 5.29 (à esquerda sem abas e à direita com abas de fixação): 

 
Figura 5.29 - Prótese preliminar O1: (A) sem abas e (B) com abas de fixação. 

Uma segunda versão da prótese (caso O2) foi criada para evitar a colocação de parafusos no 
enxerto ósseo que pode ficar fragilizado com as forças envolvidas na mastigação. Assim, em vez 
de fixar a prótese no enxerto ósseo, optou-se por fixar em duas outras regiões: no arco zigomático 
e na região maxilar saudável, sendo esta última uma região interessante para fixação não só 
devido à elevada densidade óssea mas por se evitar os nervos dentários. Este tipo de fixação teve, 
também, como fundamento, a solução desenvolvida pela Planmeca e o aspeto desta prótese está 
representado na Figura 5.30 à esquerda, enquanto o modelo de comparação da Planmeca está 
representado à direita:  
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Figura 5.30 - (A) Aspeto preliminar da prótese O2 e (B) comparação com o modelo da Planmeca (fonte: 

http://www.planmeca.com/globalassets/imaging-blocks/3d/clinical_images/promodel/promodel_6.jpg, 20 de 
abril de 2014). 

Em ambos os casos consideraram-se as SE para maquinagem e as análises às espessuras das 
próteses, obtendo os modelos finais das próteses O1 e O2 ilustradas nas Figura 5.31 e Figura 5.32, 
respetivamente: 

 
Figura 5.31 - Próteses finais do caso O1 com diferentes SE. 

 
Figura 5.32 - Próteses finais do caso O2 com diferentes SE. 
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6. Capítulo 6 
Fabrico dos crânios e das próteses 

Neste capítulo irá descrever-se todo o procedimento de obtenção de modelos de apoio aos 
casos de estudo, isto é, os crânios defeituosos e as próteses correspondentes. Para fazer a 
avaliação de encaixe entre uma prótese e um crânio e para preparar a intervenção cirúrgica, os 
médicos e os engenheiros necessitam de modelos físicos para melhor visualizar e perceber os 
modelos em que trabalham. Para tal, as tecnologias de fabrico aditivo têm vindo a ser ferramentas 
imprescindíveis para suportar este tipo de operações.  

Numa primeira abordagem aos casos de estudo, os modelos são obtidos por fabrico aditivo e, 
caso tenha de se alterar a geometria da prótese por falha no encaixe com o crânio, pode-se fazer 
imediatamente no software disponível para o efeito. Depois, fabrica-se o novo modelo e evita-se 
que o processo de fundição arranque para uma peça que, à partida, não cumprirá com os 
requisitos iniciais de encaixe. Por esta razão o fabrico aditivo é uma técnica eficaz de melhorar e 
adaptar as próteses ao crânio numa fase inicial de fabrico.  

Por consequência poupa-se em custos de fabrico, em material, energia necessária para a 
fundição e, não menos importante, em mão-de-obra e penosidade para os operadores. Pode-se, 
considerar, portanto, que o fabrico aditivo dos modelos não só serve como suporte físico aos 
envolvidos no projeto de próteses como é uma tecnologia decisiva ao correto e preciso fabrico de 
peças metálicas complexas como é o caso de próteses CMF. 

É por estes motivos que, neste capítulo, se dará grande ênfase ao processo de fabrico de 
crânios e próteses por fabrico aditivo, nomeadamente, a SL e o waxprinting. Primeiro, descrever-
se-á a metodologia de obtenção de crânios dos casos de estudo para, depois, descrever-se o 
fabrico de próteses à medida, desde a obtenção dos modelos em SL ou cera até ao acabamento 
final das peças e encaixe com os crânios materializados. 

6.1. Fabrico dos crânios 

Para cada caso de estudo materializaram-se os crânios defeituosos correspondentes em SL.  

A máquina usada para obter modelos em SL foi uma Viper Si2™ SLA® System da 3D Systems® 
Corporation disponível no INEGI e que está representada na Figura 6.1. A resina usada para 
fotopolimerização foi a resina Accura® ABS White (SL7810 que custa cerca de 200 €/kg) e esta é 
uma resina epoxídica líquida. As especificações para a máquina de SL podem ser consultadas no 
Anexo F.  
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Figura 6.1 - Máquina de SL e a respetiva resina. 

As etapas de fabrico pelas quais se obtiveram os crânios serão descritas de seguida, incluindo 
a fase de limpeza e acabamento das mesmas: 

1. Obtenção dos ficheiros STL – após reconstrução dos modelos 3D com recurso ao Mimics® 
16.0, exportou-se para ficheiro STL; 

2. Introdução dos ficheiros STL na plataforma virtual do software da máquina de SL; esta 
plataforma está ilustrada na Figura 6.2; 

 
Figura 6.2 - Interface do software da máquina de SL (Rocha 2010). 

3. Materialização do crânio; este é a etapa mais demorada e os principais fatores 
contributivos para os tempos de fabrico são o tamanho do modelo e a precisão 
geométrica requerida (intrinsecamente ligada à velocidade de fabrico). A Figura 6.3 ilustra 
o crânio do caso CP após a fase de construção e podem notar-se os suportes gerados pelo 
software; nota: assim que o fabrico acaba, o modelo continua imerso em resina líquida e 
faz-se subir a plataforma para remover o modelo;  
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Figura 6.3 - Construção do crânio do caso CP e indicação dos suportes do modelo. 

4. Remoção da plataforma física e posicionamento do modelo e da plataforma numa posição 
tal que a resina em excesso escorra e deixe o modelo limpo; este tempo depende, mais 
uma vez, do tamanho do modelo. Para o caso dos crânios o tempo que se deixou escorrer 
foi de, aproximadamente, 10 a 15 minutos; esta etapa está ilustrada na Figura 6.4; 

 
Figura 6.4 - Inversão da plataforma com o modelo para escorrer o excesso de resina líquida. 

5. Remoção do modelo da plataforma com recurso a uma espátula - o facto de os suportes 
serem finos e frágeis facilita o processo de remoção; depois, removem-se todos os 
suportes manualmente com recurso a ferramentas simples tipo pinças ou espátulas. É 
preciso ter algum cuidado na remoção dos suportes com ferramentas para não fragilizar 
a superfície do modelo.  
Nesta fase, pode-se lixar as superfícies ou arestas vivas com lixas pouco abrasivas para 
remover o efeito de escada que se formou na construção e para dar um aspeto visual mais 
apelativo aos modelos. Contudo, é preciso ter cuidado com estes procedimentos para não 
danificar os modelos e/ou eventuais espessuras finas. Uma vez removidos os suportes 
limpa-se o modelo com água corrente para remover os excessos de resina que 
permaneceram no modelo. Esta sequência de limpeza está representada na Figura 6.5:  
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Figura 6.5 - Remoção de suportes e limpeza do modelo com água para tirar excessos de resina líquida. 

6. A fase seguinte consiste na lavagem dos modelos e acontece em três fases seguidas: 
▪ Mergulho numa primeira tina com TPM (tripropileno glicol metil éter) durante 

aproximadamente 15 minutos para remover os excessos de resina; o líquido é agitado 
com ar comprimido e encontra-se exteriormente aquecido a cerca de 40 °C; 

▪ Mergulho numa segunda tina com TPM (o banho é mais limpo do que o primeiro por 
não ter vestígios de resina retirada na primeira tina) em condições idênticas à primeira 
tina para continuar a remover os excessos durante cerca de 5 minutos; 

▪ Mergulho numa tina com álcool isopropílico aquecido a cerca de 40 - 45 °C para limpar 
os modelos e retirar qualquer excesso ou impureza que tenha restado nos modelos; 
este mergulho demorou cerca de 10 minutos. 

Estas três fases encontram-se ilustradas na Figura 6.6: 

 
Figura 6.6 - Tanques de lavagem dos modelos em SL. 

Para cada crânio, o processo de limpeza demorou cerca de 30 minutos, dependendo da 
complexidade do crânio e da existência de suportes em zonas de difícil acesso. Como 
sugestão para reduzir em tempos de fabrico e facilidade de remoção de suportes e limpeza, 
recomenda-se fabricar só as partes do crânio que interessam e remover todas as zonas que 
não trazem vantagem à análise do caso. Por exemplo, o crânio do caso CP foi devidamente 
cortado para evitar o fabrico do crânio inteiro; assim, focou-se apenas na região onde se 
localiza o defeito. Convém sempre deixar material extra nos crânios para se perceber a sua 
geometria. Por exemplo, para os casos da cranioplastia cortaram-se os crânios por um 
plano axial um pouco abaixo do nariz para poupar recursos. Assim, a perceção dos crânios 
não é comprometida e os resultados são igualmente satisfatórios;  
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7. Curaram-se os modelos numa câmara com luz ultravioleta (UV) durante 
aproximadamente 1 hora e 30 minutos a 2 horas. A máquina usada foi da 3D Systems®. 
Esta máquina está incluída no equipamento Viper Si2™ SLA® System e está representada 
na Figura 6.7. 

       
Figura 6.7 - Máquina de UV para curar os modelos de SL. 

Depois destas etapas de fabrico de modelos em SL obtiveram-se os crânios para os dois casos 
de cranioplastias (casos CP e CG, respetivamente). As Figura 6.8 e 6.9 representam os modelos 
finais dos crânios dos casos CP e CG, respetivamente, obtidos em SL: 

 
Figura 6.8 - Crânios em SL do caso CP. 

  

 
Figura 6.9 - Crânios em SL do caso CG. 

Para relatar o processo de fabrico anteriormente descrito, a Tabela 6.1 resume alguns pontos 
importantes da avaliação e fabrico dos dois crânios:  
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Tabela 6.1 - Comparação do fabrico dos crânios para os casos CP e CG. 

Caso CP CG 
Dimensão do defeito Pequeno Grande (cerca de 10 vezes maior do que o caso CP) 
Extensão do defeito Osso frontal Osso temporal, frontal e parietal (ver Figura 2.2, pg. 8) 

Tamanho do crânio 
Cortado por um plano 

axial e outro frontal 
Integral na extensão sagital e cortado por um plano 

axial (cerca do dobro do caso CP) 
Tempo de fabrico do 

crânio (horas) 
13 19 

Custo estimado (40 
€/h) 

520 760 

 

Através desta Tabela 6.1, pode-se concluir que quanto menor for o tamanho do crânio, mais 
rápido é o processo, menos material é usado e, portanto, menor o custo de fabrico do crânio. 
Contudo, por questões de percetibilidade, recomenda-se deixar uma margem considerável para 
manter a forma do crânio e enquadrar o defeito na zona em que se localiza. Nos programas de 
reconstrução 3D, mais concretamente no Mimics® 16.0 pode-se efetuar cortes no modelo através 
de planos (axiais, frontais ou sagitais) de forma rápida e simples. Desta forma, reduz-se o tamanho 
do modelo e, ao mesmo tempo, liberta-se a memória que o software consome do computador 
para tornar o processamento mais rápido. 

O tempo de fabrico das próteses depende da qualidade que se quer obter para o modelo. Há 
ferramentas específicas no software da máquina que permitem acelerar o processo de fabrico em 
detrimento da qualidade superficial do modelo. 

Uma vez obtidos os crânios, resta fabricar as próteses correspondentes para efeitos de pré-
validação. O processo de obtenção de próteses será descrito nos subcapítulos seguintes. 

 

6.2. Obtenção dos modelos em cera 

Tal como referido no Capítulo 4, as próteses podem ser obtidos por duas metodologias: 

▪ Por SL – modelos fabricados em resina epoxídica; 
▪ Por waxprinting – modelos obtidos através de impressão direta em cera. 

As próteses foram fabricadas com recurso a ambas as metodologias para, posteriormente, ser 
possível comparar os dois processos quer a nível financeiro quer de tempos despendidos. Para a 
fundição por cera perdida, como a própria designação indica, a cera é perdida e, portanto, os 
modelos usados para a fundição terão de ser materializados em cera. No caso de se fabricarem as 
próteses em SL é necessário convertê-los em cera através de moldes de silicone e este processo é 
descrito de seguida. 

6.2.1. SL e conversão através de moldes de silicone 

As próteses obtidas por SL foram convertidas para próteses em cera com recurso a moldes de 
silicone. Contudo, pode haver peças com geometrias intrincadas e complexas que não sejam 
possíveis de reproduzir com recurso a moldes de silicone. Nestes casos, a única alternativa é 
fabricar as peças diretamente em cera e, para tal, recorre-se ao waxprinting. Outras vantagens 
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competitivas em relação ao processo de conversão convencional serão descritas no subcapítulo 
6.2.2 referente ao waxprinting. 

A primeira etapa do processo de conversão foi a obtenção das peças em SL. A Figura 6.10 ilustra 
as três próteses fabricadas no INEGI (uma prótese do caso CP, outra do caso CG e uma terceira do 
caso orbital O1 – versão 1): 

 
Figura 6.10 - Modelos em SL dos casos: (A) prótese CP, (B) prótese CG e (C) prótese O1. 

Descrevem-se, de seguida, as etapas fundamentais para a construção dos moldes de silicone 
com apoio a imagens representativas: 

1. Definiu-se o plano de apartação das peças com tinta que seria visível através da 
transparência do molde de silicone e construíram-se caixas de madeira à volta dos 
modelos. Deixou-se uma folga considerável à volta das próteses para dar estabilidade aos 
moldes. As laterais das caixas foram fixas com recurso a parafusos ou pregos. Nas juntas 
colocou-se plasticina para dar estanqueidade às caixas aquando do vazamento do silicone 
líquido. Depois, colou-se um pino cilíndrico de madeira a cada prótese em SL que serviria 
de canal de enchimento e colou-se cada modelo com o pino na base de madeira 
correspondente, tendo sido usada cola rápida para estas colagens. Esta etapa está 
representada nas Figuras 6.11 e 6.12: 

 
Figura 6.11 - Indicação do plano de apartação das peças e dos pinos de enchimento. 

 
Figura 6.12 - Caixas de madeira à volta dos modelos em SL.  
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2. Calculou-se a massa de silicone necessária para o vazamento das três caixas. Mediram-se 
as dimensões interiores da caixa até uma altura definida, ignorando o volume da peça, e 
calculou-se o volume total. Através da fórmula 𝑚𝑚 = 𝜌𝜌 × 𝑉𝑉, em que m é a massa, ρ é a 
massa volúmica do silicone e V é o volume do silicone, pode-se calcular a massa total de 
silicone a vazar, considerando a densidade do silicone é de 1,2 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚3: 
▪ Caixa para a prótese CG: 𝑚𝑚 = 1,2 × (20 × 14 × 5) ≈ 1.700𝑔𝑔; 
▪ Caixa para a prótese CP e O1: 𝑚𝑚 = 1,2 × [(12 + 13)(10,5 × 5)] ≈ 1.600𝑔𝑔; 

Assim, a massa total de silicone a preparar é de 1.700 + 1.600 = 3.300 kg.  

3. Preparou-se o silicone: através do fornecedor SLM solutions GmbH soube-se que para 100 
partes de borracha VTX 950 tinha de se acrescentar 10 partes de catalisador VTX 951, ou 
seja, para os 3.300 g de silicone a preparar, 3.000 g seriam de borracha e 300 g de 
catalisador. Com recurso a uma batedeira elétrica misturou-se a solução durante 
aproximadamente 60 segundos num recipiente de plástico. Esta etapa está ilustrada na 
Figura 6.13: 

 
Figura 6.13 - Mistura da borracha e do catalisador com uma batedeira elétrica para obter o silicone. 

Esta mistura tem um custo aproximado de 16 €/kg e tendo sido usado 3,3 kg de silicone, 
o custo estimado de silicone foi de 52,8 €; 

4. Desgaseificou-se a solução numa câmara de vácuo da M. J. Amaral, Equipamentos 
industriais, Lda.. Através da experiência, sabe-se que a mistura expande sensivelmente 5 
vezes a altura da mistura durante a desgaseificação (retirada de pressão de dentro da 
câmara, isto é, criação de vácuo). Por isso, recomenda-se usar um balde ou tina de altura 
suficiente para a mistura a desgaseificar não transbordar. Em alternativa, pode-se repetir 
o passo de desgaseificação algumas vezes caso a altura do recipiente não seja suficiente 
e se note que a mistura iria transbordar o topo do recipiente. Notou-se que a solução 
aumentou cerca de 5 vezes de volume dentro do recipiente pois o efeito de sucção fez 
com que as bolhas de ar da mistura subissem e, devido a este facto, a solução espumosa 
atingiu aproximadamente o limite superior do recipiente. A máquina de desgaseificação 
e o volume atingido pela solução no recipiente estão ilustrados na Figura 6.14. Após a 
desgaseificação o silicone encontra-se isento de bolhas de ar e, assim, obtém-se um molde 
sem porosidades que comprometam a reprodutibilidade de detalhes e texturas da peça 
em SL;  
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Figura 6.14 - Máquina de desgaseificação e efeito na mistura de silicone. 

5. Logo após desgaseificação, vazou-se o silicone para dentro das caixas de madeira. A Figura 
6.15 representa três fases diferentes de enchimento para a caixa da prótese CG (a maior 
cavidade em dimensões) e a Figura 6.16 representa as caixas restantes enchidas com 
silicone. Note-se que as bolhas visíveis na imagem são resultado do vazamento, contudo, 
libertam-se para a atmosfera após algum tempo de cura: 

 
Figura 6.15 - Vazamento do silicone da prótese CG: (A) fase inicial, (B) fase intermédia e (C) fase final. 

 
Figura 6.16 - Caixas enchidas com silicone: (A) caso O1, (B) caso CP e (C) caso CG.  
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6. Curou-se o silicone durante 24 horas à temperatura ambiente. Durante este período o 
silicone endureceu sem bolhas de ar no seu interior; 

7. Após a cura procedeu-se à desmoldagem das caixas com uso de um martelo simples para 
abater as caixas de madeira e retirar os blocos de silicone; depois, marcou-se com uma 
caneta de tinta permanente o contorno do plano de apartação da peça e cortaram-se os 
moldes com uma ferramenta especial que conferiu um guiamento aos meios moldes; para 
cortar o restante molde pelo plano de apartação usou-se um alicate e um bisturi. A Figura 
6.17 mostra o processo de corte dos dois meios moldes: 

 
Figura 6.17 - Corte dos dois meios moldes de silicone. 

A Figura 6.18 representa os dois meios moldes e o modelo em SL da prótese CG e as 
ferramentas de apoio utilizadas no corte do molde de silicone: 

 
Figura 6.18 - Detalhe do corte de guiamento aos meios moldes e representação das ferramentas usadas. 

8. Retirou-se o modelo em SL de dentro do meio molde por aplicação de uma força na 
superfície exterior do pino de enchimento. A flexibilidade do molde permite retirar a peça 
com relativa facilidade. Caso não fosse possível, podia-se recorrer a uma pistola de ar 
comprimido para criar uma camada de ar entre a peça e o molde e, desta forma, retirar a 
peça facilmente;  
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9. Por fim, criaram-se respiros nos moldes para o ar poder escapar do interior do molde 
durante o vazamento da cera. No caso de próteses CMF criadas em SL fizeram-se respiros 
em cada um dos tarugos para o ar não ficar preso nestes pormenores e, assim, encher a 
cavidade do molde de silicone na totalidade sem criação de bolsas de ar; os três moldes 
finais para cada prótese estão ilustrados na Figura 6.19: 

 
Figura 6.19 - Meios moldes finais dos três casos: (A) caso CP, (B) caso O1 e (C) caso CG. 

10. Para o vazamento da cera, colaram-se os dois meios moldes com fita-cola, aqueceu-se a 
cera (uma pequena quantidade com dois tipos de cera: Paramelt® Cerita® F27-74 e 
Paramelt® Cerita® F28-44B) até ao seu estado líquido numa pequena tina e, depois, vazou-
se manualmente para dentro do molde de silicone, através do canal de enchimento, até 
a cavidade ficar completamente preenchida, sendo por vezes necessário aplicar uma 
ligeira força nas zonas perto dos tarugos para o ar escapar de dentro do molde pelos 
respiros e a cera encher os tarugos. A Figura 6.20 ilustra a tina e o processo de vazamento 
da cera e a Figura 6.21 representa 4 modelos em cera de cada prótese modelada: 

 
Figura 6.20 - (A) tina de aquecimento e (B) vazamento da cera no molde de silicone.  
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Figura 6.21 - Próteses em cera: (A) caso CP, (B) caso CG e (C) caso O1. 

Em algumas próteses os tarugos não eram inteiramente enchidos pois o ar não conseguia 
escapar pelos respiros. No caso da prótese O1 havia uma falha num dos meios moldes de 
silicone (uma bolha de ar tinha ficado presa durante a cura do silicone) pelo que todos os 
modelos em cera apresentam um pequeno defeito resultante deste facto. No caso destas 
próteses as saídas para a colocação dos tarugos partiam por serem detalhes muito finos 
e frágeis. Contudo, na fase de soldadura os reparos podem ser feitos à peça sem 
comprometer a geometria a obter por fundição. 
Na obtenção das peças não se usou a máquina de injeção de ceras pela cera expandir 
dentro do molde e a peça sair empenada e com espessura maior do que a desejada; a 
Figura 6.22 ilustra a máquina de injeção de ceras disponível no INEGI e a Figura 6.23 ilustra 
as diferenças entre o modelo em cera injetado e o manualmente vazado:  
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Figura 6.22 - Máquina de injeção de ceras do INEGI. 

 
Figura 6.23 - Diferenças entre o modelo em cera injetado e o manualmente vazado. 

Através desta metodologia é possível obter cerca de 6 peças por hora, dado que a sua 
solidificação dentro do molde demora aproximadamente 10 minutos. Para efeitos de comparação 
e fabrico, apresenta-se de seguida o processo de waxprinting. Este processo foi usado, também, 
para obtenção direta de peças em cera. 

Relativamente a tempos de fabrico e custos associados, a Tabela 6.2 resume os dados para o 
processo de conversão e para a injeção de ceras: 

Tabela 6.2 - Tempos e custos da obtenção de peças em cera pelo processo convencional. 

 Tempo (min) Custo (€) 
Mão-de-obra 180 102 

Silicone 10 52,8 
Injeção de ceras 120 60 

Total 310 214,8 
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6.2.2. Waxprinting 

A máquina usada para imprimir os modelos foi uma ProJet® 3510 CP da 3D Systems® 
Corporation e a cera usada consistiu em dois tipos: 

▪ Cera VisiJet® S400 - para construção dos suportes com custo de 200 €/kg; 
▪ Cera VisiJet® Prowax – para construção dos modelos com custo de 300 €/kg. 

As especificações da máquina e das ceras podem ser consultadas no Anexo F. 

Na Figura 6.24 está representada a máquina de waxprinting e as respetivas ceras usada: 

 
Figura 6.24 - Máquina de waxprinting e as respetivas ceras. 

As vantagens competitivas em relação ao processo de conversão convencional são a rapidez 
de processo, menor trabalho laboratorial exigido e pouca penosidade para o operador. Como 
desvantagens pode-se apontar o grande desperdício do processo e o custo das matérias-primas 
que serão quantificadas no subcapítulo seguinte. O trabalho de limpeza das peças após 
waxprinting será descrito adiante. 

Um programa disponibilizado pela empresa 3D Systems® permite posicionar as peças (em 
ficheiro STL) na plataforma de construção. Estas podem ser duplicadas, posicionadas ao alto, ao 
baixo ou anguladas conforme o utilizador preferir. Por questões de tempo prefere-se posicionar 
as peças ao baixo (“deitadas”), não só para acelerar o processo como para poupar em material de 
suportes. Contudo, há um compromisso entre o tempo de processo e a precisão dimensional com 
o posicionamento da peça, isto é, as peças ao alto (“de pé”) têm maior precisão dimensional mas 
demoram mais tempo a serem fabricadas e consomem mais material para suportes. O tempo de 
processamento depende da altura das peças a fabricar. Todas estas variáveis têm de ser tidas em 
conta para uma análise financeira do processo. Após o posicionamento das peças na plataforma, 
a informação foi enviada virtualmente para a máquina e o processo começa assim que o operador 
confirmar a ação de início na máquina. Para o fabrico das próteses procederam-se a diversas 
tentativas que se descrevem de seguida:  
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▪ Numa primeira tentativa, as próteses estavam posicionadas ao alto o que fez o 
processo mais demorado. O tempo de processamento previsto para esta tentativa foi 
de 24 horas. Houve um erro de processamento a meio do fabrico e a plataforma de 
construção saiu da posição natural de deslize e o fabrico foi automaticamente 
interrompido. Nestas situações, todo o processo é desperdiçado e é necessário 
reiniciar o fabrico de início. Esta tentativa está ilustrada na Figura 6.25 e representam-
se as peças fabricadas após remoção da plataforma de construção. Esta plataforma foi 
constituída pelas próteses CP e CG e por um modelo de uma torneira (de grande 
dimensão). 

 
Figura 6.25 - Tentativa 1 de fabrico de próteses por waxprinting (sem sucesso). 

▪ Na segunda tentativa a plataforma foi constituída apenas por próteses CMF: dois 
modelos do caso CP, dois do caso CG e outros dois do caso O1. Todas as próteses foram 
posicionadas ao baixo para acelerar o processo e, assim, obteve-se um tempo de 
fabrico de 9h36m. A prótese que tinha maior altura era o do caso CG devido à curvatura 
da prótese e por causa dos tarugos e abas de fixação. Este processo foi completo e 
representam-se as próteses ainda durante construção (Figura 6.26) e após remoção da 
plataforma de construção da máquina (Figura 6.27): 

 
Figura 6.26 - Construção das próteses na máquina de waxprinting.  
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Figura 6.27 - Tentativa 2 de fabrico de próteses por waxprinting (com sucesso). 

▪ Nas tentativas seguintes verificaram-se problemas de precisão dimensional nas 
próteses, por exemplo, em superfícies com grandes curvaturas. A máquina teve de ser 
afinada pois as peças não eram fabricadas com a precisão desejada, isto é, sem 
qualidade, com erros nas curvaturas, defeitos geométricos ou com efeito de escada 
acentuado. Por estas razões interrompiam-se os processos de fabrico. Na Figura 6.28 
representam-se alguns exemplos de peças defeituosas. Todas as peças que saem 
defeituosas são consideradas como desperdício, por isso, os custos associados são 
muito elevados;   

 
Figura 6.28 - Peças em waxprinting com defeitos geométricos. 

Para avaliar a precisão dimensional da máquina recorreu-se a uma pequena peça em 
cruz. Dada a pequena curvatura na junção de secções perpendiculares, assumiu-se que 
a máquina estaria afinada se se conseguisse reproduzir esta geometria detalhada. Caso 
estas peças saíssem defeituosas, significava que a máquina não estava bem afinada. 
Esta peça encontra-se representada na Figura 6.29, à esquerda com o defeito na 
secção perpendicular e à direita sem defeito:  
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Figura 6.29 - Peça de teste para a precisão dimensional da máquina de waxprinting. 

▪ Após a reparação da máquina, fabricaram-se 3 próteses orbitais (caso O1). A Figura 
6.30 apresenta a plataforma de construção com diversas peças, nomeadamente 3 
próteses O1, uma guia para prótese de anca e duas peças de teste para verificação 
experimental da precisão dimensional da máquina.  

 
Figura 6.30 - Plataforma com diversas peças após reparação da máquina. 

Como em qualquer processo de fabrico existem desperdícios, pelo que o rendimento de um 
processo nunca é de 100 %. No caso da impressão de cera existe cera que é desperdiçada durante 
o funcionamento da máquina (avanço e recuo da plataforma de construção). Esta cera deposita-
se num tanque no fundo da máquina e tem que ser retirada ao fim de cada utilização. Na Figura 
6.31 ilustram-se exemplos de cera desperdiçada ao fim de cada fabrico. Pode-se notar que a 
quantidade de material usada para o fabrico é proporcional à quantidade de material 
desperdiçado no processo. Estes aspetos têm de ser considerados na análise económica ao 
waxprinting pois as ceras são dispendiosas e, como tal, qualquer desperdício de material é 
importante ser considerado pois influencia a análise de custos.  
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Figura 6.31 - Cera desperdiçada ao fim de fabrico: cada peça corresponde a um fabrico. 

O processo de limpeza das peças pode ser comparado à limpeza das peças em SL. Descreve-se 
o procedimento adotado no INEGI para obtenção das peças finais em cera: 

1. Retira-se a plataforma da máquina e coloca-se em cima de um bloco de gelo durante 
alguns minutos. Movimenta-se manualmente a plataforma de uma forma rotativa sem 
interrupções para arrefecer a superfície inferior do alumínio de uma forma constante. 
O alumínio é um material bom condutor térmico, contudo, as ligações entre o alumínio 
da plataforma e a cera de suporte das peças são quebradas com o frio transferido do 
bloco de gelo para o alumínio. Desta maneira, pode-se retirar manualmente as peças 
da plataforma. A Figura 6.32 demonstra esta etapa de remoção das próteses da 
plataforma com recurso a um bloco de gelo: 

 
Figura 6.32 - Processo de remoção das próteses da plataforma. 

2. Retira-se grande quantidade da cera de suporte para ficar apenas com a cera da peça. 
Este passo pode ser feito através das ferramentas simples como pinças, espátulas, 
bisturis ou por remoção manual. A metodologia de corte adotada para retirar a cera 
de suporte foi com uma faca. A estrutura interior da cera de suporte é porosa, pelo 
que é muito fácil retirá-la, contudo, devido à fragilidade da peça em cera, é preciso 
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manusear com muito rigor para não comprometer a integridade da peça. A Figura 6.33 
ilustra o procedimento de corte e limpeza da cera de suporte da prótese CG: 

 
Figura 6.33 - Remoção da cera de suporte das peças: (A) distinção das ceras na peça e indicação da ferramenta 

usada e (B) Indicação da estrutura interna porosa da cera de suporte. 

3. Após remoção de grande parte da cera de suporte, procedeu-se ao mergulho das peças 
em dois tanques distintos: 

a. Primeiro, mergulharam-se as peças numa solução de álcool isopropílico com 
monopropileno glicol aquecido a cerca de 44 - 46 °C para remover totalmente 
a restante cera de suporte. Pelo Anexo F nota-se que o ponto de fusão da cera 
de suporte encontra-se entre os 55 e 65 °C, contudo, não se elevou mais a 
temperatura do banho para não comprometer a cera da peça, pois a solução 
tem um efeito desgastante na cera de suporte. Deixaram-se as peças neste 
banho durante aproximadamente 2 horas e 30 minutos; 

b. Numa segunda tina com álcool isopropílico durante aproximadamente 15 
minutos. Este banho era agitado automaticamente por uma força externa e 
mantida em movimento de oscilação por uma mola de retorno (o tanque 
oscilava suavemente para agitar o banho). A Figura 6.34 ilustra as peças 
mergulhadas neste banho e a Figura 6.35 mostra as peças após limpeza 
completa com álcool isopropílico. 

 
Figura 6.34 - Peças mergulhadas no banho de álcool isopropílico.  
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Figura 6.35 - Peças finais após limpeza total. 

Uma vez apresentadas as duas metodologias para obtenção de peças em cera, pode-se 
proceder simultaneamente a uma análise de custos para comparar as duas técnicas e ao fabrico 
das próteses CMF por fundição por cera perdida. Numa fase posterior, relata-se o fabrico de 
carapaças cerâmicas e o restante processo de fabrico das próteses metálicas apresentadas. 

A análise de custos do processo de waxprinting e do processo de conversão convencional será 
feito com detalhe no Capítulo 7. 

 

6.2.3. Escolha dos modelos para fundição 

Nesta secção apresentam-se as próteses produzidas pelos dois métodos e escolhem-se aquelas 
que foram alvo de estudo financeiro e fabrico para a fundição. Na Tabela 6.3 assinalam-se as peças 
fabricadas por SL e por waxprinting, bem como aquelas que seguiram para o processo de fundição: 

Tabela 6.3 - Próteses fabricadas em SL e waxprinting com diferentes SE e próteses escolhidas para fundição. 

Prótese SE SL Waxprinting Para 
fundição 

CP 
0  √  

0,5  √  

1,0 √ √ √ 

CG 
1,0 √ √ √ 

1,3  √ √ 

O1 

0    

0,5    

1,0 √ √ √ 

1,5  √ √ 

O2 

0 

Apenas modelada 
0,5 
1,0 
1,5 
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A prótese CP foi fabricada por waxprinting com as três SE, contudo, apenas a peça que tem SE 
de 1,0 mm seguiu para fundição por ser a mais resistente comparado aos outros dois modelos que 
eram muito frágeis e partiam quer pelo corpo da prótese quer pelas abas de fixação, tendo sidas 
abandonadas para a fundição. A mesma escolha foi feita para as próteses O1, pelo que por 
waxprinting produziram-se os modelos com 1,0 e 1,5 mm de SE e por SL apenas o modelo com 1,0 
mm de SE para efeitos de comparação de processos. A prótese CG foi fabricada com ambas as SE 
por waxprinting, contudo, apenas o modelo com 1,0 mm de SE foi fabricado por SL. Desta forma, 
para uma melhor comparação entre os dois processos a nível económico, produziram-se as três 
próteses com a mesma SE (1,0 mm) quer por waxprinting quer por SL, estando estas próteses 
representadas na Figura 6.36: 

 
Figura 6.36 - Peças fabricadas: (A) por waxprinting e (B) por SL. 

 

6.3. Fabrico dos cachos 

Uma vez obtidas as próteses em cera tem de se colar ao modelo os canais de enchimento e a 
bacia de vazamento, componentes também em cera, sendo que todo este procedimento já foi 
objeto de diversos estudos no INEGI. Esta técnica exige alguma perícia manual para não quebrar 
as próteses em cera (por serem finas e frágeis) e para moldar de forma correta os canais de 
enchimento às próteses. Os canais de enchimento são cortados à medida e manualmente 
moldados antes da soldadura. Convém definir a curvatura final dos canais de enchimento antes 
de soldar aos tarugos da prótese por estas estruturas serem pequenas e frágeis 
comparativamente aos canais de enchimento. Como foi referido anteriormente, os tarugos foram 
projetados para servirem de ataque de enchimento ao metal e, assim, estão em contacto direto 
com os canais de enchimento e evita-se que se solde estes canais diretamente à superfície da 
prótese. A maquinagem posterior seria mais complicada do que com esta técnica de usar tarugos. 
A Figura 6.37 demonstra a fase intermédia do fabrico do cacho da prótese O1 e da prótese CG. 
Soldaram-se, primeiramente, os canais de enchimento à prótese (os canais estão a vermelho), 
depois soldaram-se os canais a uma semiesfera de cera (a azul) e, numa fase final, soldou-se esta 
estrutura ao modelo que serve como bacia de vazamento (indicações B e C).   
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Figura 6.37 - Cacho em cera das próteses O1 e CG: (A) na fase intermédia, (B) cacho da prótese CG na fase final 

e (C) cacho da prótese O1 na fase final. 

O procedimento de soldadura depende do operador e pode ser feito da maneira acima descrita 
ou soldando, em primeiro lugar, a semiesfera à bacia de vazamento e, posteriormente, os canais 
de enchimento à prótese e à semiesfera. Contudo, de uma perspetiva pessoal, notou-se mais fácil 
e menos penoso a técnica acima descrita pela bacia de vazamento ter uma massa 
consideravelmente superior à estrutura da Figura 6.37. Desta forma, achou-se mais fácil manusear 
o modelo sem a bacia previamente soldada. Nesta mesma figura, pode-se notar que uma pequena 
porção de cera líquida depositou-se na superfície da prótese o que, apesar de não comprometer 
a integridade e qualidade superficial da prótese, deve ser evitado para não se refletir na qualidade 
das carapaças cerâmicas e, posteriormente, nos fundidos. 

Para finalizar a fase de fabrico de um cacho, é muito importante suavizar os pontos de contacto 
entre os tarugos e os canais de enchimento, assim como a ligação entre os outros componentes. 
Qualquer pormenor que não seja suavizado pode causar um ponto de concentração de tensões 
na carapaça cerâmica, quebrando-a. Por esta razão, antes do fabrico das carapaças suavizam-se 
os excessos de cera líquida que escorreram e solidificaram na superfície do modelo.  
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A Figura 6.38 ilustra vários exemplos de cachos em cera: (A) da prótese CP, (B) da prótese CG 
e (C) da prótese O1 fabricados no INEGI. 

 
Figura 6.38 - Alguns cachos fabricados no INEGI: (A) prótese CP, (B) prótese CG e (C) prótese O1. 

O tempo que se demora para o fabrico de um cacho depende da dimensão e complexidade do 
cacho, bem como da experiência do operador. Em média, um cacho para uma prótese (CP, CG ou 
O1) demorava certa de uma hora a ser fabricado e, tendo em conta que o custo de mão-de-obra 
é de 30 €, pode-se afirmar, de modo grosseiro, que cada cacho custa 30 € a obter. 

6.4. Fabrico das carapaças cerâmicas 

O fabrico das carapaças cerâmicas é um processo laborioso e tem de ser feito com rigor pois 
as temperaturas reinantes durante a descerificação, sinterização, pré-aquecimento e vazamento 
de metal líquido são muito elevadas (acima dos 1000 °C), pelo que qualquer falta de rigor nesta 
fase pode comprometer a integridade das carapaças cerâmicas e não ser possível obter peças 
metálicas sãs. 

Uma vez obtido o cacho soldado (peça com os canais de enchimento e bacia de vazamento 
integrados), pesa-se o cacho para saber a massa de titânio que se deve vazar. Através da massa 
volúmica média da cera obtém-se o volume total do modelo (𝑚𝑚 =  𝜌𝜌 × 𝑉𝑉) e, sabendo a densidade 
da liga Ti-6Al-4V é possível estimar a massa necessária para vazamento, sendo estes cálculos 
efetuados na etapa de fusão; 

O procedimento adotado para a criação das carapaças cerâmicas para as próteses a obter na 
liga Ti-6Al-4v foi o representado na Figura 6.39:  
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Figura 6.39 - Fluxograma da construção das carapaças cerâmicas. 

A limpeza do cacho é feita mergulhando-o num banho desengordurante (Trisol) durante 60 
segundos e, depois, lavando-o com água corrente. Deixa-se o cacho secar algum tempo antes de 
criar a primeira camada de facecoat. 

A primeira camada de facecoat consistiu em mergulhar o cacho numa barbotina com ligante 
acrilato e farinha de ítria (AY, Figura 6.40) durante 60 segundos. O ligante é orgânico, ou seja, não 
é um material refratário; esta característica servirá para justificar o uso de impregnação que será 
descrito no parágrafo seguinte. Uma vez o modelo retirado da barbotina deixou-se escorrer o 
excesso e pulverizou-se com areia de ítria (𝑌𝑌2𝑂𝑂3 com 125 – 150 µm de tamanho de partícula, 
Figura 6.41) durante 30 segundos. O modelo foi colocado a secar durante 3 horas em ambiente 
controlado (24 °C, humidade 40 %) e com convecção forçada. Daqui em diante, quando se referir 
secar o modelo subentende-se secagem em ambiente controlado com convecção forçada. 

 
Figura 6.40 - Tinas de barbotina cerâmica: à esquerda de AFAl e à direita de AY. As tinas estão em constante 

rotação para as barbotinas não secarem e endurecerem.  
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Figura 6.41 - Areias usadas para a carapaça cerâmicas: (A) de ítria e (B) de alumina. 

Após este tempo de secagem, criou-se outra camada de facecoat pelo processo descrito para 
a primeira camada. Para ligas reativas como as ligas de titânio Ti-6Al-4V é importante criar uma 
segunda camada de facecoat para minimizar o efeito reativo com o oxigénio e o refratário durante 
o vazamento e garantir a integridade da carapaça. Como as partículas constituintes da barbotina 
e da areia pulverizada do facecoat são muito pequenas comparativamente às usadas nas camadas 
de engrossamento, a resistência das camadas de facecoat é maior. Depois de feita a segunda 
camada, deixou-se secar o modelo durante 2 horas. 

Agora, descreve-se o processo de criação das camadas de engrossamento (backups): 
mergulha-se o modelo numa barbotina de ligante alumina com pós de alumina (AFAl, Figura 6.40) 
durante 60 segundos, deixou-se escorrer o excesso e pulverizou-se com a areia de alumina (𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3, 
Figura 6.41) durante 30 segundos. A granulometria para as camadas de engrossamento foi a 
seguinte: 

▪ 260 µm (FEPA 60) para a primeira e segunda camada de engrossamento; 
▪ 525 µm (FEPA 36) para as restantes 4 camadas. 

A escala de conversão de granulometrias FEPA para µm pode ser encontrada no site da FEPA 
(Federation of European Producers of Abrasives): http://www.fepa-
abrasives.org/Abrasiveproducts/Grains/Fgritsizesbonded.aspx (8 de junho de 2014). 

A secagem entre aplicação de camadas é de 2 horas. De notar que a granulometria das 
partículas é sucessivamente maior; assim, as camadas de facecoat devem ter granulometria baixa 
para conferir à peça metálica bom acabamento superficial e garantir resistência e estanqueidade 
à carapaça, enquanto as camadas de engrossamento podem ter granulometria maior para dar 
maior espessura à carapaça (maior estabilidade e resistência para não quebrar), pelo que nas 
últimas 4 camadas (FEPA 36) notou-se um aumento significativo de espessura da carapaça pelos 
grãos da areia de alumina serem grossos. Por esta razão, os tempos de pulverização acima 
indicados podem variar conforme o tamanho de grão, isto é, para a areia FEPA 36 pode-se 
pulverizar por menos tempo pois os grãos de areia rapidamente aderem à barbotina, por outro 
lado, no facecoat, pelas partículas serem muito finas convém pulverizar por mais tempo para se 
certificar de que todo o modelo é coberto por areia de forma uniforme.  
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Na Figura 6.42 ilustra-se a obtenção da carapaça cerâmica para a prótese do caso CP e na Figura 
6.43 apresentam-se as carapaças produzidas para os três casos numa primeira fase de fabrico de 
carapaças cerâmicas: 

 
Figura 6.42 - Obtenção da carapaça cerâmica da prótese CP. 

 
Figura 6.43 - Carapaças cerâmicas produzidas no primeiro fabrico. 

Para o fabrico de carapaças não se fez análise de custos pelo processo ser mais complexo e 
demorado do que nos outros processos por envolver muitas etapas e exigir muito tempo de 
análise. Contudo, descreve-se a metodologia para o cálculo do custo de uma carapaça de forma 
sucinta:  
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1. Medir a massa do cacho em cera; 
2. Após a primeira imersão em barbotina, medir a massa do modelo e multiplicar o ganho 

em massa (diferença de massas) pelo preço da barbotina; 
3. Após a pulverização com areia, medir a massa do modelo e multiplicar o ganho em 

massa pelo preço da areia; 
4. Repetir os passos 2 e 3 até a carapaça estar completa. 

Através da experiência adquirida no INEGI, admitiu-se que, para todo o processo de fabrico de 
carapaças cerâmicas, descerificação, sinterização e vazamento, cada carapaça das próteses CMF 
custa 150 €. Relativamente a tempos de fabrico de carapaças, através da ficha de produção 
obteve-se o tempo total de fabrico de 3 dias úteis (24 horas laborais) para 6 peças, sendo duas 
para próteses CG, duas para CP e outras duas para O1. Como complemento a esta análise, no 
Anexo G apresenta-se a ficha de produção e um horário de produção de carapaças possível de 
usar pelo operador. 

6.5. Descerificação e sinterização 

Para se poder vazar o metal líquido para dentro da carapaça cerâmica (refratário), tem de se 
retirar o cacho de cera do seu interior, sinterizar a carapaça e, antes do vazamento pré-aquecê-la 
para não haver um gradiente de temperaturas elevado que poderia quebrar a carapaça. 

A primeira etapa é, então, a descerificação que é feita num forno a 1100 °C por 1 ou 2 horas 
(dependendo da dimensão das peças), sendo a respetiva máquina apresentada na Figura 6.44: 

 
Figura 6.44 - Forno de descerificação do INEGI. 

Como a cera tem maior coeficiente de expansão térmico do que a carapaça cerâmica (100 – 
150 para 4 - 10 𝜇𝜇𝑚𝑚/𝑚𝑚 ∙ ℃, respetivamente), a elevada taxa de aquecimento do forno serve para 
amolecer e fundir a cera antes que esta expanda e quebre a carapaça cerâmica. Para peças 
maiores e com zonas maciças, pode-se recorrer a ventes que são pequenos dispositivos cilíndricos 
para facilitar a descerificação e, desta forma, evitar com que a carapaça quebre. Para as dimensões 
dos cachos das próteses CMF a desenvolver não há necessidade de usar ventes por serem modelos 
relativamente pequenos. Depois de retirada a cera, a carapaça é arreferida ao ar até à 
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temperatura ambiente e reparam-se eventuais falhas que possam ter ocorrido com massas 
especiais (por exemplo, para reparar pequenas fissurações com a aplicação de massas nessas 
zonas).  

Depois, a sinterização é feita segundo o ciclo térmico ilustrado na Figura 6.45 num forno de 
sinterização (Figura 6.46). O tempo de estágio pode variar de 1 a 2 horas, conforme a dimensão 
das carapaças e o arrefecimento é feito ao ar até à temperatura ambiente. 

 
Figura 6.45 - Ciclo térmico de sinterização das carapaças cerâmicas para os três casos. 

 
Figura 6.46 - Forno de sinterização do INEGI. 

Após a sinterização das carapaças é feita uma segunda inspeção e, em caso de fissuração, 
reparam-se as carapaças com massas especiais.  
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6.6. Fusão e vazamento 

Para o caso das próteses CMF a quantidade de metal a fundir foi calculada através da massa 
do cacho em cera, usando as massas volúmicas da cera e da liga a vazar, tal que: 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=

𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡 × 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 

Sendo m a massa, ρ a massa volúmica do material e V o volume. Como o volume dos dois 
modelos nos dois materiais é igual, vem: 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
=

𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

↔ 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ×
𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 

Para o enchimento da carapaça, bastará encher a cavidade da prótese e parte dos canais de 
enchimento (para eventuais rechupes se localizarem aqui e não na prótese), não sendo necessário 
encher a carapaça cerâmica na integridade, isto é, até ao topo da bacia de vazamento, de maneira 
a poupar em material. Para calcular a massa de titânio necessária à fusão e vazamento, 
estimaram-se os valores da seguinte maneira: 

▪ Mediram-se as massas das próteses em cera; 
▪ Mediram-se as massas aproximadas da totalidade dos canais de enchimento; 
▪ Acrescentou-se o valor de 150 g para o skull, isto é, para o metal que não é vazado e 

que fica no cadinho de cobre (a Figura 6.47 exemplifica um skull). 

 
Figura 6.47 - Exemplo de skull resultante de fundição no forno de indução do INEGI. 

Sabendo a massa volúmica da cera (1,08 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3 ) e do titânio (4,42 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3 ), pode-se 
considerar a razão entre as respetivas massas volúmicas como um fator de escala k: 

𝑘𝑘 =
𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡
𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

=
4,42
1,08

= 4,09 ≈ 4,1 

Simplificando a equação inicial, pode-se escrever: 

𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  ↔ 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 = 4,1 × 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 

Numa fase inicial calcularam-se as massas de titânio necessárias para cada um dos casos e 
apresenta-se, na Tabela 6.4, o resumo dos resultados:  
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Tabela 6.4 - Cálculos para a massa de titânio a vazar para cada caso. 

Caso 
Prótese 

(g) 
Canais de 

enchimento (g) 
Modelo com fator de 

escala (g) 
Skull 
(g) 

Total com margens de 
segurança (g) 

CG 27,5 28 228 150 378 > 400 > 600 
CP 7 12 77,9 > 80 150 230 > 300 > 687 
O1 8,2 16 99,2 > 100 150 250 > 300 > 771 
 

Apesar de se terem calculado as massas com uma margem de segurança, optou-se por 
acrescentar mais carga para cada um dos casos para ter a certeza de que a prótese seria 
totalmente enchida, evitando possíveis rechupes. Assim, para o caso CG usou-se uma carga de 
600 g, para o caso CP de 687 g e para o caso O1 de 771 g. 

Tendo estes valores pode-se proceder à fase de vazamento. Para tal, antes do vazamento 
aquece-se a carapaça a 1100 °C durante 1 hora num forno de pré-aquecimento (Figura 6.48) para 
a diferença de temperaturas entre a carapaça e o metal líquido ser o menor possível para evitar 
fissurações e, eventualmente, a quebra da carapaça por causa das tensões internas geradas pelo 
choque térmico. 

 
Figura 6.48 - Forno de pré-aquecimento do INEGI. 

Depois, através de uma ferramenta de aperto, o operador transfere rapidamente a carapaça 
aquecida para o interior da câmara de vazamento do forno de indução e esta câmara tem um 
movimento ascendente até esbarrar na câmara de fusão, estando o processo de transferência e o 
forno ilustrados na Figura 6.49:  
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Figura 6.49 - Transferência da carapaça aquecida para o forno de indução. 

Uma vez fechado o forno pode-se iniciar o processo de fusão e vazamento, iniciando-se pela 
lavagem da câmara: 

▪ Primeira lavagem – despressuriza-se a câmara até 7,2 ×  10−2 mbar e injeta-se árgon 
a 50 mbar, sendo depois retirado o vácuo; 

▪ Segunda lavagem - despressuriza-se até 5,0 ×  10−2 mbar e injeta-se árgon à mesma 
pressão e retira-se o vácuo; 

▪ Lavagem de controlo – injeta-se árgon a 120 mbar.  

Estas limpezas consecutivas servem para retirar o oxigénio presente na câmara para evitar a 
reação com o metal líquido e, posteriormente, criar defeitos nas peças a vazar.  

A liga de titânio Ti-6Al-4V é, posteriormente, fundida a 1680 – 1700 °C num cadinho de cobre 
refrigerado a água e vazada para dentro da carapaça cerâmica. A justificação da forma da bacia 
de vazamento é feita neste subcapítulo por razões que se prendem ao vazamento nesta 
tecnologia. Entre o metal a aproximadamente 1700 °C e o cadinho de cobre arrefecido a água que 
está a cerca de 35 °C desenvolve-se um campo magnético forte o suficiente para provocar a 
levitação do metal no cadinho (todo o suporte teórico pode ser encontrado na tese de (Martins 
2008). Quando todo o metal se encontra no estado líquido, o cadinho de cobre abre e deixa cair, 
por gravidade, o metal líquido, para o interior da carapaça. Devido ao campo magnético e ao 
diferencial de pressões existente entre as duas câmaras pode ocorrer uma alteração ligeira da 
direção vertical de queda do titânio durante o vazamento, contudo, pela forma da bacia de 
vazamento (Figura 6.50), garante-se que todo o titânio cai dentro da carapaça, sendo esta a 
justificação para a escolha de bacias de vazamento em cera de geometria cónica e de dimensões 
apropriadas.  
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Figura 6.50 - Indicação da bacia de vazamento, dos canais de enchimento e da liga metálica Ti-6Al-4V a vazar. 

Após o vazamento, o metal é deixado arrefecer no mesmo ambiente de vazamento durante 
cerca de 40 minutos. O arrefecimento é realizado dentro da câmara para evitar a contaminação 
do metal com o oxigénio presente na atmosfera. Uma vez o metal ter atingido o seu estado sólido, 
a peça pode ser retirada do forno e procede-se ao abate da carapaça (fase seguinte). 

6.7. Acabamentos finais 

6.7.1. Abate da carapaça e granalhagem 

Primeiramente, ainda com a peça quente, abateu-se a carapaça cerâmica dos modelos com 
recurso a um pequeno martelo. Este abate potencia o arrefecimento das peças por ficarem em 
contacto com o ar atmosférico e não estarem envolvidos com o refratário. A Figura 6.51 ilustra o 
aspeto do fundido da prótese CG ainda com algumas partes de carapaça que não foram possíveis 
de remover com o martelo. 

 
Figura 6.51 - Cacho em metal com parte do refratário removido. 

Para remover as partes de difícil acesso ou aquelas em que não se deve martelar para manter 
a integridade da superfície metálica usou-se o processo de granalhagem que consiste na projeção 
de partículas de alumina contra o modelo para remover não só o refratário como uniformizar a 
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superfície da prótese a nível de rugosidade e aspeto visual. A Figura 6.52 ilustra o modelo da 
prótese CG dentro da câmara de granalhagem e a Figura 6.53 diferencia o cacho metálico deste 
mesmo modelo com a parte superior não granalhada e a prótese metálica e canais de enchimento 
granalhados, notando-se uma superfície brilhante da metade não granalhada e uma cor opaca 
para a região granalhada. 

 
Figura 6.52 - Modelo e pistola de granalhagem. 

 
Figura 6.53 - Diferenciação entre uma parte granalhada e outra não granalhada do modelo da prótese CG. 

Não se fez a granalhagem das próteses CP e O1 fundidas para manter a integridade das peças, 
por serem as únicas próteses vazadas. O aspeto brilhante após fundição dá um aspeto visual mais 
apelativo às peças, enquanto que com a granalhagem o aspeto das peças fica de cor opaca. O 
aspeto destas próteses será ilustrado no subcapítulo 6.7.3.  
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6.7.2. Inspeção visual 

Fez-se uma inspeção visual ao fundido da prótese CG e notaram-se dois aspetos interessantes, 
nomeadamente: 

▪ Após a granalhagem apareceu um rechupe na prótese que atravessa toda a espessura, 
sendo que este rechupe era ligeiramente visível antes da granalhagem (a Figura 6.54 
indica a região do rechupe antes e depois da granalhagem); 

 
Figura 6.54 - Indicação da zona de rechupe: (A) antes da granalhagem e (B) depois da granalhagem. 

▪ Alguns canais de enchimento não foram usados pelo metal e foram enchidos na 
direção oposta, isto é, entraram por outro canal, encheram a peça e o excesso de metal 
líquido começou a subir nos canais não usados. Este efeito não foi esperado, contudo, 
não comprometeu a integridade da peça e, com este fenómeno, compreende-se que 
é necessário otimizar o dimensionamento de canais de enchimento através de 
simulações de enchimento. O pormenor deste efeito está ilustrado na Figura 6.55: 

 
Figura 6.55 - Pormenor dos canais enchidos na direção oposta. 

Estes canais podem ser considerados como alimentadores, pois algum rechupe 
resultante da solidificação pode aparecer nestas estruturas, evitando aparecer na 
prótese.  
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6.7.3. Corte do sistema de gitagem e alimentação 

Depois da granalhagem e inspeção visual procedeu-se ao corte dos canais de enchimento com 
recurso a uma rebarbadora, sendo esta etapa apresentada na Figura 6.56 e o resultado final do 
modelo da prótese CG na Figura 6.57: 

 
Figura 6.56 - Processo de corte dos canais de enchimento por rebarbagem. 

 
Figura 6.57 - Resultado final após o corte dos canais de enchimento.  
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A Figura 6.58 apresenta o modelo da prótese CP fundida e a Figura 6.59 representa o modelo 
da prótese O1 fundida: 

 
Figura 6.58 - Modelo fundido da prótese CP: (A) sistema de gitagem e alimentação, (B) prótese em vista de 

cima (na orientação de vazamento) e (C) prótese em vista de baixo. 

 
Figura 6.59 - Modelo fundido da prótese O1: (A) sistema de gitagem e alimentação, (B) prótese em vista de 

cima (na orientação de vazamento) e (C) prótese em vista de baixo. 
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6.7.4. Maquinagem química 

Por fim, para redução da espessura e melhoramento da qualidade superficial da prótese faz-
se a MQ com recurso a uma solução específica. A prótese foi modelada com uma SE para 
maquinagem por questões que se prendem à fundição e que já foram apresentados 
anteriormente, sendo esta SE eliminada por MQ, cuja constituição de uma solução de 1 litro tem: 
7,2 % de ácido nítrico (HNO3), 4,5 % de ácido fluorídrico (HF), 5 % de molhante Erkantol e água 
destilada. Esta solução liberta gases nocivos pelo que se recomenda o uso de uma máscara, óculos, 
luvas e bata de proteção. O equipamento disponível no INEGI para efetuar MQ em peças está 
ilustrado na Figura 6.60: 

 
Figura 6.60 - Equipamento de MQ do INEGI. 

Cálculo do valor nominal da SE a reduzir 
Através da seguinte equação é possível estimar a espessura da prótese que é necessário 

remover: 

𝐴𝐴 × 𝑒𝑒 × 𝜌𝜌 = 𝑉𝑉 × 𝜌𝜌 = 𝑚𝑚 

Sendo A a área superficial da prótese, e a espessura, ρ a massa volúmica, V o volume e m a 
massa. Com ajuda do 3-matic® é possível obter a área superficial e o volume quer da prótese 
original (com a espessura que se deseja obter após MQ) quer da prótese com SE para 
maquinagem. Por conjugação de duas equações referentes a um estado original (índice o) e outro 
fundido (índice f), resulta a seguinte expressão: 

𝐴𝐴𝑓𝑓 × 𝑒𝑒𝑓𝑓 × 𝜌𝜌
𝐴𝐴𝑜𝑜 × 𝑒𝑒𝑜𝑜 × 𝜌𝜌

=
𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝜌𝜌
𝑉𝑉𝑜𝑜 × 𝜌𝜌

=
𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑜𝑜
 

Simplificando a equação: 

𝐴𝐴𝑓𝑓 × 𝑒𝑒𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑜𝑜 × 𝑒𝑒𝑜𝑜

=
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑜𝑜

=
𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑜𝑜
 

Sabendo que: 𝑒𝑒𝑓𝑓 = 𝑒𝑒𝑜𝑜 + 𝑆𝑆𝑆𝑆, a equação escreve-se: 

𝐴𝐴𝑓𝑓 × (𝑒𝑒𝑜𝑜 + 𝑆𝑆𝑆𝑆)
𝐴𝐴𝑜𝑜 × 𝑒𝑒𝑜𝑜

=
𝑉𝑉𝑓𝑓
𝑉𝑉𝑜𝑜

=
𝑚𝑚𝑓𝑓

𝑚𝑚𝑜𝑜
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Adaptando esta equação ao caso CG e com recurso ao programa para saber os valores de 
𝐴𝐴𝑓𝑓 ,𝐴𝐴𝑜𝑜,𝑉𝑉𝑓𝑓 𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑜𝑜, obtém-se os valores para as áreas e volumes, sabendo que a espessura original, 
𝑒𝑒𝑜𝑜, foi de 0,5 mm (valor que se arbitrou no início da modelação da prótese), estando os valores 
apresentados na Tabela 6.5: 

Tabela 6.5 - Áreas e volumes para a prótese CG com SE de 1,0 mm – valores obtidos através do 3-matic®. 

 Área (mm2) Volume (mm3) 
Original 21132 5361 
Fundido 22922 28160 

 

Substituindo os valores na equação acima, resulta que: 

22922 × (0,5 + 𝑆𝑆𝑆𝑆)
21132 × 0,5

=
28160
5361

↔ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1,9213 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Experiência com uma prótese orbital anterior 
Realizou-se uma experiência numa prótese orbital modelada pelo Eng. Nuno Leal para estudo 

da MQ das ligas de titânio Ti-6Al-4V, donde resultou a Tabela 6.6. A espessura média das próteses, 
�̃�𝑒, foi medida através de um paquímetro analógico, pelo que a precisão de medição não foi boa. 

Tabela 6.6 - Resultado da MQ numa prótese orbital de um ano anterior. 

Etapa 
Massa 

(g) 
𝒆𝒆�  

(mm) 
T(°C)ácido T(°C)água 

Redução de massa 
(g) 

Redução de espessura 
(mm) 

Tempo 
(min) 

Início 40,4674 2,50 56,8 75,6 - - - 
1 36,4900 2,30 55,4 76 3,9774 0,20 7 
2 33,7091 2,10 58,4 60,3 2,7809 0,20 5 
3 29,2455 1,95 60,3 73 4,4636 0,15 5 
4 15,7392 1,10 61,5 65 13,5063 0,85 20 

 

A última etapa de MQ foi resultado da iteração feita a partir dos dados das três etapas 
anteriores, isto é, calculou-se a redução de espessura total resultante do tempo das três etapas e 
extrapolou-se o tempo necessário para reduzir a espessura da prótese até à desejada (0,70 mm), 
sendo os cálculos demonstrados de seguida (Tabela 6.7): 

Tabela 6.7 - Redução de massa na prótese orbital e respetivos tempos de MQ. 

Etapa Redução de massa (g) Tempo (min) 
1 3,9774 7 
2 2,7809 5 
3 4,4636 5 

Total 11,2219 17 
 

Da Tabela 6.6 sabe-se que a massa inicial da prótese fundida é de 40,4674 g e que a sua 
espessura média é de 2,50 mm logo, caso se queira reduzir a espessura média da prótese para 
0,70 mm, pode-se saber qual a massa a reduzir através de uma relação proporcional simples:  

2,50 𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   40,4674 𝑔𝑔 
0,70 𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   𝑥𝑥 = 11,3309 𝑔𝑔 
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Isto significa que, por MQ, tem de se reduzir ao total 40,4674 – 11,3309 = 29,1365 g para obter 
a prótese com espessura média de 0,70 mm. Pela Tabela 6.7 sabe-se que é necessário cerca de 17 
minutos para reduzir 11,2219 g desta prótese, ou seja, para atingir a redução de massa de 29,1365 
g precisa-se, ainda, de reduzir 29,1365 – 11,2219 = 17,9146 g. Arbitrando o valor de 20 minutos, 
pode-se saber qual a massa reduzida: 

17 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   11,2219 𝑔𝑔 
20 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   𝑦𝑦 = 13,2022 𝑔𝑔 

Assim, depois das três etapas, se se puser a prótese durante 20 minutos reduzir-se-á, no total, 
11,2219 + 13,2022 = 24,4241 g o que é um valor inferior a 29,1365 g, pelo que garante-se uma 
margem de segurança cujo inconveniente é não atingir a espessura média de 0,70 mm desejada. 

Na verdade, na MQ química reduziu-se 13,5063 g (Tabela 6.6), pelo que o erro relativo entre 
esta extrapolação demonstrada e a prática experimental é de: 

𝜀𝜀 =
13,5063− 13,2022

13,5063
× 100 % ↔  𝜀𝜀 = 2,2 % 

A Figura 6.61 ilustra o aspeto da prótese orbital antes e após MQ, notando diversos rechupes 
que surgiram durante a MQ da peça. 

 
Figura 6.61 - MQ numa prótese orbital: (A) antes e (B) depois da MQ. 

Aspetos a considerar na MQ 
Este valor de erro é considerado muito baixo, pelo que a extrapolação é válida e pode ser usada 

para estimar casos futuros para redução de espessura média por MQ. Este erro pode ser minorado 
tendo em conta vários aspetos importantes para a MQ de ligas de titânio, nomeadamente: 

▪ Certificar-se de que as resistências (fontes de aquecimento do banho da água) estão 
bem posicionadas e conferem um aquecimento uniforme ao banho de ácido; 

▪ A temperatura do banho de ácido ronda os 60 – 65 °C, o que nem sempre foi verificado 
nesta experiência por terem estado a decorrer experiências em peças de aluminetos 
de titânio que requerem temperaturas mais baixas; 

▪ Cronometrar com exatidão os tempos de imersão e retirar as peças precisamente ao 
fim do tempo estipulado; 

▪ Ajustar a composição química do banho de ácido regularmente por haver 
contaminação do banho por parte das peças durante cada imersão;  
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▪ Considerar a variável temperatura do banho após imersão das peças, pois há uma 
reação exotérmica durante a imersão, isto é, há um ligeiro aumento da temperatura 
do banho durante a MQ das peças, pelo que as oscilações de temperatura podem 
conduzir a diferentes taxas de remoção de material. Por outras palavras, quanto mais 
tempo as peças estiverem imersas, maior a energia por elas libertada e, por isso, maior 
a taxa de remoção de material (TMR). 

Considerando todos estes parâmetros é possível ajustar as variáveis para uma MQ ótima e de 
acordo com a TMR calculada. Por fim, para esta experiência pode-se calcular a redução de 
espessura em 10 minutos através da Tabela 6.6, considerando os totais de espessura média 
reduzida e o tempo de MQ das peças: 

37 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   1,4 𝑚𝑚𝑚𝑚 
10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   𝑧𝑧 = 0,38 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Para mais informações sobre a MQ, a tese de (Torres 2014) aborda com maior profundidade 
os processos de otimização de MQ. 

 

MQ na prótese CG fundida 
Após a fundição da prótese CG optou-se por fazer MQ a 6 canais de enchimento da prótese 

para salvaguardar a integridade da prótese para futuras apresentações, tendo sido a única peça 
vazada devido a questões técnicas. A diferenciação dos 6 canais de enchimento esteve no 
comprimento dos canais (sendo P1 a maior e P6 a menor) e a Figura 6.62 ilustra as peças antes e 
depois da MQ: 

 
Figura 6.62 - MQ nos canais de enchimento da prótese CG: (A) antes e (B) depois da MQ. 

 

O Anexo H contém todos os dados recolhidos durante a experiência e apresentam-se os 
gráficos resultantes para a TMR, expressa em g/min com o tempo de MQ para as 6 peças em 
separado (Figuras 6.63, 6.64 e 6.65):  
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Figura 6.63 - TMR em função do tempo de MQ para as peças P1 e P2. 

 
Figura 6.64 - TMR em função do tempo de MQ para as peças P3 e P4. 

 
Figura 6.65 - TMR em função do tempo de MQ para as peças P5 e P6.  
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Durante a MQ a redução de diâmetro dos canais foi muito pequena (diferença de 0,30 mm, em 
média, antes e depois da MQ) comparativamente à esperada, pelo que esta variável foi eliminada 
da análise de resultados, sendo substituída pela redução em massa por ser mensurável de forma 
mais precisa, por isso todos os gráficos representam a TMR em g/min. Para ter um valor médio da 
TMR calculou-se a média ponderada da regressão linear das 6 peças, donde resulta a seguinte 
expressão: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇� =
0,011𝑥𝑥 + 0,0107𝑥𝑥 + 0,0086𝑥𝑥 + 0,0076𝑥𝑥 + 0,0057𝑥𝑥 + 0,0048𝑥𝑥

6
= 0,008067𝑥𝑥 

Sendo a incógnita x dada em minutos. Calculou-se anteriormente que, para a prótese orbital, 
reduzia-se 0,38 mm a cada 10 minutos e que a SE a reduzir na prótese CG é de 1,9213 mm (página 
126), portanto, conjugando estes dados, vem: 

0,38 𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

    1,9213 𝑚𝑚𝑚𝑚   ⋯   𝑤𝑤 ≈ 51 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Ou seja, para reduzir totalmente a SE da prótese CG é necessário imergir durante 
aproximadamente 51 minutos.  

 

6.8. Controlo de qualidade 

Após fundição e granalhagem fez-se a inspeção visual à prótese CG obtida e notou-se que havia 
um rechupe de grande dimensão em relação à dimensão da prótese. Para manter a integridade 
da prótese fez-se MQ nos canais de enchimento desta prótese e extrapolaram-se os resultados 
obtidos para o caso de se fazer MQ numa prótese CG futura.  

Quanto às próteses CP e O1 não se notaram defeitos a olho nu pelo que, à partida, estas peças 
estariam isentas de rechupes e zonas mal enchidas, o que não invalida a possibilidade de haver 
microrrechupes (que apenas podem ser visíveis ao microscópio). 

Para avaliar a microdureza e analisar a microestrutura das peças, recorreu-se, novamente, aos 
canais de enchimento da prótese CG, sendo que os canais não sofreram MQ para denotar a 
existência de α-case. Cortou-se uma pequena porção de três canais de enchimento e montou-se, 
a quente, num pequeno cilindro de resina, sendo as amostras exemplificadas na Figura 6.66: 

 
Figura 6.66 - Amostras dos canais de enchimento para controlo de qualidade: C1, C2 e C3.  

 

130 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

6.8.1. Ensaio de microdureza 

Para este ensaio utilizou-se uma HMV-2000 da Shimadzu representada na Figura 6.67: 

 
Figura 6.67 - Aparelho de medir a microdureza disponível no INEGI. 

Realizaram-se ensaios de microdureza em três canais de enchimento diferentes (C1, C2 e C3, 
respetivamente) para se notar o efeito do α-case e se relacionarem os valores obtidos com a 
dureza do material original, donde resulta o gráfico apresentado na Figura 6.68: 

 
Figura 6.68 - Microdureza em função da distância da periferia ao interior dos canais de enchimento. 

 

Sabendo que a microdureza da liga Ti-6Al-4V se situa entre 332 e 366 HV (ver Tabela 2.6, página 
19), faz-se uma análise comparativa às durezas das três amostras na Tabela 6.8:  
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Tabela 6.8 - Resultados obtidos nos ensaios de microdureza para os três canais de enchimento. 

 

 

Através da análise da Tabela 6.8 pode-se notar que não existe uma diferença de microdureza 
significativa entre a periferia e o núcleo, pelo que não há existência de α-case nos canais de 
enchimento, e a média dos valores situa-se entre os valores da Tabela 2.6, à exceção da amostra 
C2 que tem um desvio de 332 – 321 = 11 HV, o que é uma diferença muito baixa e que pode ser 
desprezada. Relativamente aos valores mínimos medidos, nota-se uma diferença de, 
aproximadamente, 30 HV nas amostras C1 e C2, enquanto que os valores máximos encontram-se 
dentro dos limites tabelados à exceção da amostra C3 com um desvio de 378 – 366 = 12 HV 
(desprezável).  

Para comprovar a inexistência de α-case procedeu-se à análise microestrutural. 

6.8.2. Análise microestrutural 

Esta análise foi feita com recurso a um microscópio Olympus PMG 3 representado na Figura 
6.69: 

 
Figura 6.69 - Microscópio ótico para análise microestrutural do INEGI.  

d (mm) C1 C2 C3
0.03 351 315 369
0.1 332 324 357
0.3 344 301 353
0.5 328 351 357
0.7 353 311 378
1 302 344 376
3 344 302 336

Média 336 321 361
Mínimo 302 301 336
Máximo 353 351 378
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Primeiramente, apresentam-se os microrrechupes analisados nas amostras e, posteriormente, 
compara-se a microestrutura original com a das amostras fundidas para a liga Ti-6Al-4V. A Figura 
6.70 apresenta diversos microrrechupes e porosidades encontradas nas microestruturas das 
amostras: 

 
Figura 6.70 - Microrrechupes nas amostras: (A) C3 com ampliação e (B) C2 com ampliação. 

A localização dos microrrechupes convém ser nos canais de enchimento e não nas próteses 
fundidas para ter uma peça isenta de defeitos, pelo que este facto está de acordo com o esperado. 

Para relacionar a microdureza com o α-case, analisou-se a microestrutura das três amostras na 
periferia (Figura 6.71): 

 
Figura 6.71 - Microestruturas na periferia das amostras com ampliação: (A) C1, (B) C2 e (C) C3. 

Não se nota uma coroa na periferia das amostras que corresponderia ao α-case (camada mais 
frágil e brilhante, correspondendo a grãos da fase α). A título de exemplo, mostram-se amostras 
na Figura 6.72 com uma camada de α-case para se perceber a diferença dessas amostras para as 
da Figura 6.71. 

 
Figura 6.72 - Exemplo de α-case em experiências na tese de (Barrigana 2013).  
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6.8.3. Verificação dimensional 

O equipamento para levantamento de forma disponível no INEGI é o GOM ATOS III 
representado na Figura 6.73 e representam-se os alvos da prótese relativa ao caso CP na Figura 
6.74 para explicitar a forma de captação de imagens através destes dispositivos. 

 
Figura 6.73 - Máquina de levantamento de forma do INEGI. 

 
Figura 6.74 - Prótese CP com a indicação dos alvos: (A) vista de frente e (B) vista de trás. 

A duração para o levantamento de forma das três próteses fundidas (CP, CG e O1) foi de, 
aproximadamente, 2 horas (120 minutos), perfazendo um custo total de 160 € (considerando 80 
€/hora o custo do serviço). Para uma prótese considerou-se cerca de um terço dos valores 
anteriormente apresentados, isto é, 40 minutos e 160 / 3 = 53,3 > 50 €. Estes serão os valores 
usados no Capítulo 7 para a análise de custos. 

De seguida apresentam-se os resultados da sobreposição das próteses fundidas às próteses 
modeladas no 3-matic® para se quantificarem os desvios e analisar a geometria dos fundidos em 
relação aos ficheiros STL das próteses originais.  
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Prótese CP 
Para este caso notaram-se duas zonas críticas durante a análise dos desvios, sendo estas zonas 

apresentadas na Figura 6.75. 

 
Figura 6.75 - Análise dos desvios da prótese fundida em relação à prótese modelada (caso CP). 

Para os maiores desvios notados em relação à prótese CP modelada, apresentam-se as 
possíveis justificações: 

▪ Zona inferior da prótese – nesta região a curvatura ficou mais acentuada durante a 
solidificação da prótese (após vazamento, ou seja, devido à contração do metal na 
solidificação) e atingiu o valor de 0,2 mm de desvio. Pela Tabela 6.9, que apresenta as 
tolerâncias dimensionais em fundição por cera perdida para ligas de titânio, pode-se 
considerar que este desvio é muito satisfatório, pois está dentro do maior desvio 
admissível cujo valor é de 0,4 mm para peças com dimensão nominal abaixo dos 6,0 
mm. Assumiu-se que a dimensão nominal nas próteses seria a espessura média das 
mesmas e, tendo em conta que a prótese CP tem espessura média de 2,7 mm, o desvio 
de 0,2 mm está dentro do limite admissível. A tabela de tolerâncias dimensionais para 
ligas de titânio e outros materiais foi fornecida pelo Engenheiro Rui Neto e foi adaptada 
às próteses CMF fundidas em ligas de titânio. 

Tabela 6.9 - Tolerâncias dimensionais para ligas de titânio, sendo o grau de precisão crescente T1, T2 e T3. 

  

Tolerância (mm)
T1 T2 T3

< 6 0,5 0,4 0,4

Dimensão 
nominal (mm)
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▪ Na concavidade interior da prótese, isto é, na região que estará no interior do crânio 
do paciente. A depressão está representada na Figura 6.76: 

 
Figura 6.76 - Pormenor do desvio acentuado na concavidade da prótese CP. 

Esta zona, por ser abrangente em relação à dimensão da prótese, considerou-se como 
sendo um rechupe devido ao canal de enchimento situado exatamente do lado oposto 
a esta depressão pelo que, durante a solidificação, o canal de enchimento “puxou” 
material desta concavidade por causa da contração durante solidificação, gerando esta 
uma depressão acentuada, cujos valores variam entre 0,4 e 1,0 mm. Sabendo que a 
espessura média da prótese é de 2,7 mm e que a pior tolerância dimensional aceitável 
segundo a Tabela 6.9 é de 0,5 mm, pode-se afirmar que este desvio está fora dos 
limites aceitáveis, pelo que se recomenda realizar simulações de enchimento e 
solidificação para posicionar corretamente o canal de enchimento situado do lado 
oposto a esta depressão para evitar rechupes nesta região. A Figura 6.77 representa o 
rechupe visível na prótese fundida: 

 
Figura 6.77 - Indicação da zona de depressão na concavidade da prótese CP fundida.  
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Prótese CG 
A prótese CG, por ter uma dimensão grande em relação à sua espessura média 

(aproximadamente 2,5 mm), tem tendência a empenar na solidificação após vazamento e este 
facto comprovou-se com a sobreposição das próteses fundida e modelada (Figura 6.78), na 
medida em que na direção longitudinal (na dimensão maior da prótese), o empeno verificou-se 
para o exterior da parte convexa da prótese modelada e, na direção perpendicular à longitudinal 
(na dimensão menor) verificou-se que o empeno foi no sentido oposto, isto é, no sentido côncavo. 
Por outras palavras: 

▪ A prótese ficou mais plana na direção longitudinal, isto é, menos curva e com um raio 
de curvatura maior em relação à prótese modelada; 

▪ A prótese ficou mais côncava na direção perpendicular à longitudinal, ficando mais 
curva nessa direção; 

 
Figura 6.78 - Análise dos desvios da prótese fundida em relação à prótese modelada (caso CG).  
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Os valores máximos nas extremidades longitudinais da prótese foram de, 
aproximadamente, 1,0 e 0,8 mm, sendo a tolerância máxima de 0,5 mm (Tabela 6.9). 
Desta forma, apesar de o desvio não ter ultrapassado de forma muito significativa o valor 
tabelado, o enchimento desta prótese tem de ser melhorada para evitar empenos desta 
amplitude na direção longitudinal. Na outra direção os desvios máximos rondaram os 0,4 
mm, pelo que estão dentro dos valores admissíveis para as tolerâncias dimensionais. 

Prótese O1 
Nesta prótese apenas se assinalou uma zona crítica situada na região de baixo da prótese numa 

vista de frente, isto é, na zona que vai estar em contacto com o enxerto ósseo da paciente. A 
distribuição de desvios nesta prótese está ilustrada na Figura 6.79. Os desvios máximos são da 
ordem dos 0,3 mm, pelo que estão dentro da tolerância dimensional e não comprometem o 
correto posicionamento da prótese. Contudo, o facto de existirem dois canais de enchimento dos 
lados desta zona, faz com que esta seja mais propícia a distorções devido à contração na 
solidificação da prótese e dos canais de enchimento o que, de facto, se verificou. Mais uma vez, 
recomenda-se a simulação de enchimento e solidificação para corrigir a posição dos canais de 
enchimento. 

A região côncava destinada a alojar um olho artificial não foi considerada uma zona crítica por 
existir um canal de enchimento no extremo da zona convexa e pelos outros canais de enchimento 
circundarem esta zona. Por esta razão, assumiu-se que a solidificação nos canais de enchimento 
pode retirar algum material da região côncava, originando os desvios visíveis na Figura 6.79 que 
estão na ordem dos 0,2 – 0,3 mm (dentro dos limites). Para uma futura modelação, recomenda-
se engrossar esta região côncava de maneira a resolver este problema e recorrer à simulação para 
enchimento e solidificação. 

 
Figura 6.79 - Análise dos desvios da prótese fundida em relação à prótese modelada (caso O1).  
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6.8.4. Comparação das propriedades mecânicas 

As propriedades mecânicas como a tensão de cedência, tensão de rotura ou ductilidade podem 
ser alteradas com a fusão e vazamento das ligas de titânio Ti-6Al-4V. Por este motivo, apresenta-
se a Tabela 6.10 de comparação entre estas três propriedades mecânicas antes e depois da 
fundição das próteses. Para se avaliarem estas propriedades foram projetados provetes 
específicos para, depois da fundição, realizar ensaios de tração nestes provetes. O desenho dos 
provetes pode ser consultado na tese de (Gomes 2014) e serão denominados os provetes de P1, 
P2 e P3. 

Tabela 6.10 - Comparação das propriedades mecânicas antes e após fundição de provetes de Ti-6Al-4V. 

    σced (MPa) σr (MPa) Ductilidade (%) 

Estado fornecido 
(Tabela 2.6, página 19) 786 – 898 869 – 996 8 – 10,1 

Provetes fundidos 
P1 779 834 7,62 
P2 806 902 7,84 
P3 660 727 6,97 

Média 748 821 7,48 
Variação -38 -48 -0,52 

Diferença (%) 4,8 5,5 6,5 
 

Analisando a Tabela 6.10 pode-se notar que os valores para o provete P3 diferem 
significativamente dos restantes, pelo que o provete deveria conter defeitos provenientes da 
fundição, tais como microrrechupes ou porosidades que comprometem a sua resistência e 
ductilidade. Apesar deste facto, calculou-se a média dos valores para os três provetes e notou-se 
que o valor médio se aproximava mais do valor mínimo do estado fornecido do que do valor 
máximo. Assim, calculou-se a variação entre o valor médio e o valor mínimo do estado fornecido 
para cada propriedade mecânica para se poder medir a diferença (%), ou erro relativo. Dado que 
os valores se situam abaixo dos 6,5 %, mesmo considerando os valores divergentes do provete P3, 
podem-se considerar todos os valores aceitáveis, resultando em bons resultados para as 
propriedades mecânicas após fundição. 
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7. Capítulo 7 
Análise global de custos e tempos despendidos 

Neste capítulo resumem-se as principais etapas do projeto das próteses, desde a biomodelação 
à fase final de fabrico, e é analisado o custo e tempo necessário à concretização de cada etapa de 
trabalho. Este tipo de análise é essencial na avaliação de projetos, na medida em que é possível 
comparar diferentes metodologias de trabalho e relacionar as vantagens de um processo aos 
custos associados.  

7.1. Comparação do waxprinting com o processo de conversão 
convencional 

Neste subcapítulo compara-se o processo de conversão de peças obtidas por SL em peças em 
cera com recurso a moldes de silicone e o processo de waxprinting com base nas três próteses 
fabricadas com 1,0 mm de SE (subcapítulo 6.2.3, página 108). O segundo processo é recente no 
INEGI pelo que uma análise de custos às peças fabricadas é de extrema importância para avaliar 
o desempenho e rendimento da máquina e, também, relacionar as suas vantagens com os custos 
associados ao fabrico. 

7.1.1. Waxprinting 

Para este processo estimaram-se os preços das peças produzidas bem como se contabilizaram 
os desperdícios do processo para calcular o rendimento de fabrico e analisar os custos associados 
ao fabrico. Com vista a apresentar os resultados obtidos, na Tabela 7.1 descrevem-se as massas 
das próteses fabricadas com 1,0 mm de SE antes e depois da limpeza total da cera de suportes, 
bem como se apresentam os preços das ceras (300 €/kg de cera das peças e 200 €/kg de cera de 
suportes) e os desperdícios associados ao fabrico de duas próteses de cada modelo (6 peças ao 
total): 

Tabela 7.1 - Massas e preços das ceras das próteses fabricadas por waxprinting (SE de 1,0 mm). 

Prótese 
Massa média 
com suportes 

(g) 

Massa média 
sem suportes 

(g) 

Massa de 
suportes (g) 

Preço das 
peças (€) 

Preço dos 
suportes (€) 

CP 31 7 31 - 7 = 24 7 x 0,3 = 2,1 24x 0,2 = 4,8 
CG 111 27 84 8,1 16,8 
O1 34 10 24 3 4,8 

Total 176 44 132 13,2 26,4 
2 próteses de cada 352 88 264 26,4 52,8 

Desperdício 152 152 x 0,25 = 38 
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Como a plataforma de construção tinha duas próteses de cada modelo (ver Figura 6.27), na 
Tabela 7.1 efetuaram-se os cálculos de massas e preços para a plataforma na totalidade e indicou-
se a quantidade de desperdício, cujo preço estimado foi a média ponderada das ceras usadas, isto 
é, 250 €. Pela análise da tabela pode-se notar que a massa total das 6 peças produzidas foi de 88 
g correspondendo a 26,4 € e que a massa da cera de suportes e do desperdício é de 264 + 152 = 
416 g correspondendo a 52,8 + 38 = 90,8 €. Com estes dados é possível calcular o rendimento do 
processo para esta plataforma considerando as massas:  

𝜂𝜂 =
88

416
× 100 % ↔  𝜂𝜂 =  21,2 % 

Este rendimento é muito baixo tendo em conta os preços envolvidos (o preço de material 
usado para suportes e desperdício é 90,8 / 26,4 ≈ 3,5 vezes maior do que o preço das peças 
efetivamente produzidas). O rendimento pode ser aumentado reduzindo a quantidade de cera de 
suportes usada (posicionando as peças de maneira adequada na plataforma virtual) e 
aumentando a quantidade de peças a fabricar por plataforma (contudo, o desperdício é 
diretamente proporcional à massa usada para o fabrico). Estas variáveis têm todas de ser 
estudadas separadamente para perceber a influência de cada uma no rendimento da máquina. 
Para tal, optou-se por fazer uma análise Du Pont (Jacobs, Chase, e Lummus 2011) para perceber 
quais as variáveis no processo de waxprinting que mais influenciam na máquina, pelo que se 
dividiu a análise nas seguintes frações: 

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑡𝑡𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑀𝑀𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑀𝑀 𝑝𝑝𝐴𝐴𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀

=
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑡𝑡𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑀𝑀

×
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑀𝑀
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡

×
𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑀𝑀𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑀𝑀𝐴𝐴 𝑚𝑚𝑀𝑀 𝑝𝑝𝐴𝐴𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑚𝑚𝑀𝑀
  

Este tipo de análise financeira desdobra uma fração inicial em várias frações parciais e cada 
uma conjuga duas variáveis do processo, sendo a razão entre duas variáveis representada a nível 
de percentagem (Jacobs, Chase, e Lummus 2011). Neste caso, desdobrou-se a condição inicial em 
três frações parciais que se descrevem de seguida: 

▪ Massa das próteses / massa dos suportes: representa a influência da variável “massa 
dos suportes” comparando-a com a massa das próteses após limpeza. Quanto maior 
for esta razão melhor o rendimento da máquina, pois a massa dos suportes aproxima-
se da massa das próteses. O posicionamento das peças está diretamente relacionado 
com a massa dos suportes que se tem de usar para o fabrico, daí que o estudo do 
posicionamento na plataforma é importante para aumentar esta razão; 

▪ Massa dos suportes / Massa de desperdício: representa a razão entre a massa dos 
suportes e a massa total de desperdício (cera de suporte mais desperdício no fundo da 
máquina). Para valorizar esta fração, a massa de desperdício no fundo da máquina tem 
de ser minimizada para o rendimento da máquina aumentar e a massa dos suportes 
tem de ser reduzida ao máximo; 

▪ Massa de desperdício / Massa total na plataforma: relaciona a massa da cera de 
suportes e de desperdício com a massa total usada para fabrico, pelo que tem de se 
reduzir a massa de desperdício num fabrico garantindo a boa qualidade superficial das 
peças produzidas.  
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Outro tipo de análises Du Pont são possíveis conjugando diversas variáveis. Por exemplo, a 
variável tempo de produção é muito importante para relacionar com o rendimento da máquina. 

A estes preços acresce o preço da máquina cujo valor estimado é de 30 €/hora (assumiu-se que 
o valor é menor do que o custo de serviço da máquina de SL pelo processo de waxprinting permitir 
obter peças em cera diretamente). Assim, tem de se acrescentar o custo das horas de produção 
que a máquina teve para fabricar estas peças (9h36m, isto é, 9,6 horas): 9,6 × 30 = 288 €. A 
Tabela 7.2 resume todos os valores até agora considerados para melhor percetibilidade dos dados 
apresentados: 

Tabela 7.2 - Resumo dos custos associados ao fabrico das 6 peças. 

Variável Valores (€) 

Custo do serviço de fabrico e mão-de-obra 288 
Custo das peças 26,4 

Custo das ceras de suporte e desperdício 90,8 
Custo total 405,2 

 

Para efeitos de comparação, faz-se uma análise semelhante aos modelos obtidos por SL. 

 

7.1.2. SL 

Através do artigo de (Neto et al. 2014) foi possível obter o custo por hora do serviço de SL (40 
€/hora), estando incluído todo o trabalho que envolve o fabrico, nomeadamente o 
posicionamento das peças na plataforma virtual, o arranque e funcionamento da máquina e toda 
a mão-de-obra envolvida incluindo o trabalho de limpeza. Sendo o tempo despedido de 6 horas, 
sabe-se que o custo de fabrico das próteses em SL foi de 6 x 40 = 240 € no total. 

Para saber o custo de uma prótese mediram-se as respetivas massas e multiplicou-se pelo 
custo da resina (200 €/kg), estando os resultados resumidos na Tabela 7.3. Nesta tabela 
considerou-se, também, a massa dos suportes cujo valor em massa foi de 5 % da massa total das 
peças. 

Tabela 7.3 - Massas e preços da resina das próteses fabricadas por SL (SE de 1,0 mm). 

 CP CG O1 Suportes Total 

Massa média (g) 31 111 34 8,8 184,8 
Custo da resina (€) 6,2 22,2 6,8 1,8 37 

 

Apesar de se terem analisado os custos de resina considerando a massa das peças, no Capítulo 
7 o custo de serviço considerado da SL será de 40 €/hora. Neste mesmo capítulo será feito um 
resumo de todos os custos e tempos despendidos nestes processos. 
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7.2. Análise global 

Relativamente à análise global, a Tabela 7.4 surge no sentido de resumir os custos associados 
e tempos despendidos ao projeto de próteses CMF desenvolvidas nesta dissertação, sendo a 
análise realizada confrontando duas tecnologias de fabrico aditivo para obtenção de peças em 
cera. A cronologia da evolução do tempo de projeto e a gestão de produção está ilustrado no 
Anexo G: 

Tabela 7.4 - Análise global de custos e tempos despendidos. 

 
 

Fez-se o levantamento de todos os custos e tempos despendidos desde o processo de 
reconstrução 3D até ao acabamento final das próteses metálicas, isto é, até ao levantamento de 
forma das peças.  

Como o objetivo do trabalho é o desenvolvimento de próteses à medida bastaria, no melhor 
caso, obter apenas uma prótese metálica. Assim, numa primeira abordagem ao problema, 
analisou-se a produção de apenas uma prótese considerando os dois métodos usados para 
obtenção de peças em cera. Contudo, por questões que se prendem à fundição, maquinagem 
química, levantamento de forma, entre outros ensaios e testes realizados às peças, optou-se por 
analisar os resultados produzindo 6 peças por cada metodologia para obtenção de peças em cera. 

Para esta análise assumiu-se que na produção de 6 peças as plataformas de construção (de SL 
e de waxprinting) conseguiam alojar tanto o crânio do caso de estudo como as 6 próteses, tendo 
sido considerado 15 horas para o tempo de fabrico do crânio. Considerou-se, também, um tempo 
de cura de 24 horas para o silicone para o processo de conversão convencional e que o operador 
fabrica as 6 carapaças cerâmicas em 3 dias úteis que é o mínimo de tempo útil possível para este 
fabrico sem considerar horas extras (ver Anexo G). 

Relativamente aos resultados obtidos, pode-se constatar que: 

▪ O tempo necessário para o fabrico é consideravelmente menor usando o waxprinting, 
sendo que a poupança de tempo conseguida com esta tecnologia é de 39,7 e 34,3 % 
para a produção de 1 ou 6 peças, respetivamente: 

o 4480−2700
4480

× 100 % ≈ 39,7 % 

o 5330−3500
5330

× 100 % ≈ 34,3 %  

Processo Tempo (min) Observação Custo (€) Observação
Reconstrução 3D 20 Mimics 10 Por engenheiro

SL 900 Crânio 600 Preço do serviço
Biomodelação 480 3-matic 240 Por engenheiro

SL 360 Prótese 240 Preço do serviço
Waxprinting 600 Prótese 500 Preço do serviço

Moldes de silicone (MS) 30 Para a peça em SL 25 Preço do serviço
Injeção de ceras 10 No molde de silicone 5 Preço do serviço

Colagens 60 Por prótese 30 Preço do serviço
Carapaça e fornos 1440 Por modelo 150 Preço do serviço

Acabamentos 60 Cortes, MQ, etc. 60 Preço do serviço
Levantamento de forma 40 Por prótese 50 Preço do serviço

1 peça em SL+MS 4480 1170
6 peças 5330 2665 444 € por peça

1 peça em waxprinting 2700 1640
6 peças 3500 3110 518 € por peça

SL e conversão por 
moldes de silicone

Waxprinting
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▪ Os custos de fabrico de fundidos através de modelos em SL usando o processo de 
conversão convencional são menores do que usando modelos em waxprinting, sendo 
que a poupança em custos de produção é de 1640− 1170 = 470 €  e de 3110−
2665 = 445 € para 1 e 6 peças, respetivamente; 

Assim, pode-se concluir de imediato que o processo de waxprinting: 

▪ É vantajoso para poupança de tempo de fabrico; 
▪ Não usa tanta mão-de-obra como a outra tecnologia; 
▪ O compromisso tempo de fabrico-custo de produção é melhor comparativamente à 

outra técnica de fabrico; 
▪ Tem uma amortização de custos com o aumento do número de peças (1640 € caso se 

produza apenas uma peça e 518 € por peça com a produção de 6 peças numa 
plataforma, isto é, o preço por peça é três vezes menor produzindo 6 peças do que 
apenas uma); 

▪ O processo de waxprinting torna-se vantajoso somente quando a plataforma produzir 
várias peças simultaneamente. 

Além destes aspetos, é de extrema importância considerar as limitações de cada processo que 
são as seguintes: 

▪ Processo de conversão convencional – pode-se produzir cerca de 20 a 25 peças em 
cera por molde; 

▪ Waxprinting – está limitado à dimensão da plataforma e espaço existente para 
posicionamento de peças. 

Por vezes, produzindo apenas uma prótese por waxprinting pode não ser conveniente na 
medida em que o modelo, sendo frágil, pode partir durante o fabrico das carapaças, inviabilizando 
o restante fabrico e duplicando os custos de fabrico. Por esta razão, recomenda-se produzir 
simultaneamente várias peças na plataforma de construção pelo tempo de fabrico ser o mesmo. 

Por outras palavras, caso fosse necessário fabricar outro molde de silicone, teria de se 
considerar toda a mão-de-obra, tempos despendidos e custos associados ao seu fabrico e no 
waxprinting teria de se fabricar as peças novas numa outra plataforma.  
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8. Capítulo 8 
Conclusões 

Nesta dissertação, os objetivos iniciais consistiam na modelação de diversos casos de estudo 
reais acompanhados por uma forte componente teórica na área Biomédica, nomeadamente no 
sistema de fixação, regulamentação para os materiais e ferramentas usadas na Medicina, para o 
projeto de próteses CMF à medida por fundição de precisão por cera perdida disponível no INEGI, 
tendo sido estes objetivos cumpridos com sucesso.  

O conhecimento teórico relativo à anatomia de um crânio, às próteses CMF (e respetivos 
sistemas de fixação possíveis) e os biomateriais usados na área Biomédica que resultaram de toda 
a pesquisa bibliográfica foram ferramentas essenciais para suportar a parte experimental 
efetuada durante o trabalho, na medida em que os processos de biomodelação de próteses e 
considerações acerca da geometria das próteses assentaram nos conceitos teóricos investigados.  

A necessidade de conjugar as considerações de biomodelação e de fundição refletem-se na 
otimização do processo de obtenção de próteses CMF fundidas, obtendo fundidos de melhor 
qualidade e com a geometria do sistema de fixação adequada ao correto posicionamento durante 
o implante, conduzindo à rápida osteointegração no meio biológico envolvente. 

A comprovar o grande interesse e potencialidade da interseção da Engenharia Mecânica com 
a Engenharia Biomédica resulta o artigo científico submetido à conferência EngOpt2014 4th 
International Conference on Engineering Optimization a realizar a meados de setembro de 2014 
em Lisboa (Anexo A). 

A realização deste trabalho permitiu superar algumas lacunas no projeto de próteses que se 
observaram em teses de anos anteriores decorridos no INEGI, nomeadamente: 

▪ Na criação de tutoriais passo-a-passo para suportar e acelerar quer a fase de 
reconstrução 3D de crânios com defeitos ósseos com diferentes softwares disponíveis 
no mercado quer a fase de modelação de próteses através do 3-matic® do INEGI; 

▪ Na investigação de diferentes soluções para a fixação em osso saudável e na 
possibilidade de usar diferentes revestimentos em próteses metálicas na Medicina 
para potenciar a osteointegração e reduzir o risco de infeção bacteriológico; 

▪ Na apresentação de guias cirúrgicas para definir com exatidão os pontos de ancoragem 
das próteses CMF metálicas e na apresentação de diferentes ferramentas de apoio à 
cirurgia CMF. 

Desta forma, estabeleceram-se metodologias de biomodelação eficazes para rentabilizar o uso 
do Mimics® e 3-matic® comprado pelo INEGI, tendo a biomodelação sido uma componente muito 
extensiva durante a realização do trabalho.  
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As conclusões específicas serão divididas em duas partes fundamentais do trabalho: na fase de 
biomodelação e na fase de fundição, sendo cada uma delas resumida por tópicos. 

8.1. Biomodelação 

Esta parte consistiu em duas etapas: na reconstrução dos crânios com o defeito anatómico e 
na modelação das próteses respetivas. A primeira fase foi realizada com diversos softwares 
disponíveis no mercado (quer comerciais quer grátis) para evidenciar as potencialidades e 
desvantagens de cada um deles, tendo sido usado apenas o 3-matic® na segunda fase; daqui 
resultam os seguintes tópicos conclusivos: 

▪ O Mimics® foi o software mais eficaz e com melhor processamento de imagem usado 
(os outros programas estão analisados no Capítulo 5), tendo os crânios sido exportados 
para ficheiros STL através deste programa para serem materializados por SL. Este 
programa comercial é dispendioso (36.700 €) e foi adquirido pelo INEGI para 
desenvolver e otimizar o projeto de próteses metálicas; por vezes, houve 
indisponibilidade do computador pelo que se decidiu indicar um programa grátis caso, 
no futuro, esteja indisponível por questões de horário de uso: o InVesalius. Este 
software tem, também, bom processamento de imagem, contudo não tem grande 
eficiência para apagar artefactos e para obter modelos com superfícies suaves e 
isentos de artefactos, exigindo muito trabalho manual para obter um crânio com boa 
qualidade superficial; 

▪ O 3-matic® dispõe de ferramentas específicas de desenho (semelhantes a programas 
de CAD 3D) com as quais é relativamente simples de modelar uma prótese, por usar 
malha triangular e não superfícies curvas que são muito difíceis e demoradas de 
modelar. Com a formação disponibilizada pelo INEGI para o Mimics® e 3-matic® a 
familiarização e uso dos programas para obter as próteses dos três casos foi 
conseguida em termos de dias, sendo as geometrias adaptadas quer às questões 
Biomédicas abordadas quer às recomendações para fundição por cera perdida. 

▪ A modelação 3D das próteses permitiu obter informações relevantes para as fases 
posteriores à fundição, nomeadamente para a MQ e para verificação dimensional por 
levantamento de forma que é um passo fundamental para validar a geometria da 
prótese com sobreposição da geometria do fundido ao desenho obtido no 3-matic® 
para notar desvios e corrigi-los. 

8.2. Fundição 

As metodologias adotadas para fabrico das próteses por fundição por cera perdida basearam-
se nas tecnologias existentes do INEGI e nas formulações otimizadas ao longo dos anos por toda 
a equipa do CETECOFF e desenvolvidas em teses de anos anteriores. Destas metodologias e da 
inovação na obtenção de modelos em cera derivam os seguintes pontos: 

▪ O processo de waxprinting tem de ser otimizado não só para estimar o custo da 
máquina por hora mas, também, para tirar partido das vantagens que fornece, 
nomeadamente, a rapidez de fabrico, a possibilidade de obtenção de geometrias 
complexas e na poupança de tempo e mão-de-obra quando comparado ao processo 
de conversão convencional (obtenção de modelos em SL e conversão para peças em 

 

148 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

cera através de moldes de silicone). Contudo, ambas as metodologias foram usadas 
para fabrico de próteses em cera para confrontar as tecnologias e fazer uma análise de 
custos para suportar a análise financeira que deve ser feita à máquina por ter sido 
recentemente implementada no INEGI; 

▪ A colagem dos cachos em cera requer muita perícia para peças de geometrias 
complexas como as próteses CMF para manter a integridade dos modelos e obter um 
cacho adequado à geometria das peças e ao enchimento de espessuras finas pela 
fundição; 

▪ O fabrico de carapaças cerâmicas é um processo laborioso e demorado, pelo que 
requer muito rigor no fabrico principalmente para ligas reativas como as ligas de titânio 
(usaram-se duas camadas de facecoat à base de ítria e 6 camadas de engrossamento 
à base de alumina), sendo as cerâmicas quimicamente inertes, isto é, com uma 
reatividade muito baixas às ligas de titânio Ti-6Al-4V fundidas; 

▪ O processo de fusão e vazamento pelo forno de indução mostrou ser eficiente para a 
obtenção de geometrias complexas e com detalhes finos como as próteses vazadas; 

▪ A MQ dos canais de enchimento da prótese CG validou os resultados obtidos para a 
MQ de uma prótese orbital fundida num ano anterior, pelo que estes dados são 
satisfatórios e podem ser usados para próteses futuras; 

▪ Os defeitos resultantes nas próteses CG e CP, visíveis a olho nu, provenientes da 
fundição, têm de ser eliminados com recurso a simulações de enchimento e 
solidificação. O posicionamento dos tarugos foi feito aleatoriamente, contudo, na fase 
de fabrico, notou-se que: 

o O excesso de canais de enchimento da prótese CG influenciava o enchimento 
da peça, na medida em que alguns canais de enchimento não eram usados e 
retiravam material da peça na contração durante solidificação, originando 
rechupes na peça; 

o O posicionamento dos tarugos na prótese CG tem de ser estudado para evitar 
rechupes por causa da contração durante solidificação; 

Relativamente a custos, a obtenção de próteses CMF fundidas com recurso ao waxprinting 
para obtenção de peças em cera em vez do uso da SL e conversão para peças em cera através de 
moldes de silicone mostrou-se uma tecnologia que permite poupar muito tempo de fabrico 
(aproximadamente uma semana útil de trabalho), com custos ligeiramente superiores ao processo 
de conversão convencional (518 e 444 € por peça no waxprinting e a outra metodologia, 
respetivamente). 

Por se estar a tratar de próteses CMF à medida, o conforto, bem-estar e rapidez na resolução 
do caso específico do paciente estão em primeiro lugar, pelo que se indica o waxprinting para 
obtenção de peças diretas em cera para acelerar todo o processo de fabrico. 

Em suma, apesar de ser necessário aperfeiçoar as técnicas de biomodelação e fabrico de 
próteses CMF metálicas, os fundidos obtidos para os três casos abordados correspondem a 
resultados muito satisfatórios. 
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9. Capítulo 9 
Perspetivas futuras 

 

Tal como referido nas conclusões, apesar de os resultados de biomodelação e fabrico serem 
muito satisfatórios, existem aspetos a considerar para trabalhos futuros pelo projeto de próteses 
ser uma metodologia iterativa, isto é, que tem de ser otimizado constantemente, por vezes por 
equipas de diversas áreas (engenheiros e médicos, no caso de próteses CMF) para validar a 
geometria das próteses e o processo de fundição. Desta forma, apresentam-se, de seguida, alguns 
tópicos que carecem de desenvolvimento e que derivam do evoluir desta dissertação: 

▪ Terminar o fabrico de mais carapaças cerâmicas para fazer vazamentos, validar os 
resultados obtidos após fundição e afinar o processo de MQ para próteses CMF; 

▪ Compensar as diferenças resultantes do levantamento de forma dos fundidos e 
sobreposição com as próteses modeladas, isto é, corrigir o desenho das próteses no 3-
matic para, após fundição, as peças fundidas corresponderem exatamente às peças 
modeladas, sem desvios significativos, sendo este um processo iterativo para 
otimização da topologia das próteses e do processo de fundição; 

▪ Escrever um artigo científico de comparação de diferentes metodologias de obtenção 
de próteses CMF fundidas, nomeadamente, juntar a informação relevante proveniente 
desta dissertação com os resultados obtidos nas teses de (Rocha 2014) e (Gomes 
2014); 

▪ Escrever um artigo científico sobre benchmarking de software de reconstrução 3D com 
base na extensiva comparação e avaliação efetuada a diferentes programas testados 
e, eventualmente, expandir este trabalho a programas de modelação de próteses (por 
exemplo para o Blender™ ou Freeform®); 

▪ Otimizar e validar o desenho de próteses por simulação estrutural recorrendo ao MEF 
(pelo software Abaqus® do INEGI) e por simulação de enchimento e solidificação (pelo 
software ProCast® do INEGI); 

▪ Efetuar simulação dinâmica em próteses, isto é, simular situações do dia-a-dia por 
MEF, por exemplo, quedas ou acidentes envolvendo a prótese implantada; 

▪ Otimizar os parâmetros de fundição (posicionamento dos canais de enchimento, 
formulação das carapaças cerâmicas, ajuste da temperatura de fusão, pressões das 
câmaras, etc.) para as propriedades mecânicas da liga Ti-6Al-4V (tensão limite elástico, 
tensão de rotura e extensão após rotura) não sofrerem alterações significativas com o 
processo de fusão e vazamento adotado no INEGI; 

▪ Fazer maquinagem de 5 eixos para conferir melhor acabamento superficial às próteses 
e obter os furos nas abas de fixação; 

▪ Adaptar os conceitos investigados na revisão bibliográfica para sistemas de fixação de 
próteses metálicas a osso e modelá-las no 3-matic® para casos futuros, 
nomeadamente, o processo desenvolvido pela Xilloc® apresentado no Capítulo 2 
(página 28); 
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▪ Otimizar o processo de waxprinting para aliar as vantagens aos custos competitivos 
desta tecnologia e definir o custo de hora da máquina; 

▪ Obter a informação sobre a regulamentação necessária à certificação de próteses pelo 
INEGI para, eventualmente, produzir próteses CMF metálicas para implante em 
pacientes; 

▪ Realizar uma análise de custos pormenorizada a todo o processo de produção de 
próteses CMF desde a aquisição dos materiais/imagens médicas à exportação das 
próteses para hospitais; 

▪ Desenvolver um formulário e um protocolo para produção e serviço prestados pelo 
INEGI para a produção de uma prótese específica, ou seja, incluir no formulário todos 
os dados médicos relevantes e toda a metodologia adotada no INEGI para o fabrico da 
prótese; 

▪ Modelar uma prótese mandibular oca e materializar por waxprinting usando cera 
solúvel com projeto para fixar uma prótese dentária e validar as geometrias com 
simulação estrutural envolvendo forças de mastigação e considerando a fadiga do 
material. Esta análise esteve inicialmente nos casos de estudo a abordar, contudo, por 
falta de tempo e devido à enorme complexidade do caso não foi abordada, contudo, 
apresentam-se os esboços realizados no Anexo I antes de o caso ter sido abandonado; 

▪ Adaptar o algoritmo do software DeVIDE de forma a processar todas as ferramentas 
automaticamente, incluindo a exportação para ficheiro STL, apenas com a leitura dos 
ficheiros DICOM escolhidos; 

▪ Melhorar a geometria das bacias de vazamento usadas para as próteses CMF (e de 
outras bacias disponíveis no INEGI) para reduzir em massa e em cera usada, isto é, 
projetar um macho em alumínio para criar uma cavidade interior na bacia e, assim, 
reduzir na quantidade de cera usada na injeção (menos custos e menor custo em 
matéria-prima). 
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Anexo A 

Artigo científico submetido à conferência EngOpt2014 4th 
International Conference on Engineering Optimization 

 

Por questões de formatação imprimiu-se o artigo em folhas separadas e não se numeraram as 
respetivas páginas. 
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Anexo B 

Matriz de especificações dos materiais, instrumentos cirúrgicos e 
software 

Matriz de especificação 

# Factos/Variáveis 
Níveis 

Normas L1 L2 L3 

1 Órgãos/Partes 
anatómicas Mandíbula/Maxilar Parte ocular Cranioplastia 

2 

Principais 
materiais 

(método de 
obtenção) 

Ti-6Al-4V (fundido) ASTM F1108-04 e ISO 6892-1 
Ti-6Al-4V (forjado) ASTM F1472-08e1, BS 7252-3 e ISO 5832-3 

CP Ti e Ti-6Al-4V (pós) ASTM F1580-12 
Ti-6Al-4V (MIM, injetado) ASTM F2885-11 

Ti-6Al-4V ELI (forjado) ASTM F136-13 
Titânio puro (Grau II) ASTM F67-13, BS 7252-2 e ISO 5832-2 

Titânio puro (MIM, injetado) ASTM F2989-13 
Co-28Cr-6Mo (fundido) ASTM F75-12 e ISO 5832-4 

Co-28Cr-6Mo (forjado) ASTM F799-11, ASTM F1537-11 e ISO 
5832-12 

Co-28Cr-6Mo (pós) ASTM F1377-13 
Co-28Cr-6Mo (MIM, injetado) ASTM F2886-10 
Aço inoxidável 316L (forjado) ASTM F746-04e1, BS 7252-1 e ISO 5832-1 

2 
Outros materiais 

(método de 
obtenção) 

Ti-6Al-7Nb (forjado) ASTM 1295-11, BS 7252-10 e ISO 5832-11 
Ti-5Al-2,5Fe (forjado) BS 7252-10 e ISO 5832-10 
 Ti-13Ni-13Zr (forjado) ASTM F1317-08 

Ti-12Mo-6Zr-2Fe (forjado) ASTM F1813-13 
Ti-Ni (forjado) ASTM F2063-12 

Ti-15Mo (forjado) ASTM F2066-13e1 
Ti-3Al-2,5V (forjado) ASTM F2146-13 e ASTM F3046-13 

Ti-15Mo-5Zr-3Al (forjado) BS 7252-15 e ISO 5832-15 
Co-20Cr-15W-10Ni (forjado) ASTM F90-09 e ASTM F1091-12 

35Co-20Cr-10Mo-35Ni (forjado) ASTM F562-13 e ASTM F961-08 
Co-20Cr-10Mo-35Ni (forjado) ASTM F688-10 

40Co-20Cr-7Mo-15Ni-16Fe (forjado) ASTM F1058-08 
18Cr-14Ni-2,5Mo (316LVM, forjado) ASTM F138-13 e ASTM F1350-08 

22Cr-13Ni-5Mn-2,5Mo (forjado) ASTM F1314-13ae1 
21Cr-10Ni-3Mn-2,5Mo (forjado) ASTM F1586-13e1 

21Cr-1Mo-23Mn (forjado e nitrurado) ASTM F2229-12 
18Cr-14Ni-2,5Mo (forjado ou soldado) ASTM F2257-09 

 Zr-2,5Ni (forjado) ASTM F2384-10 
 17Cr-3Mo-11Mn (forjado) ASTM F2581-12 

Tântalo puro ASTM F560-13e1, ISO 6892-1, BS 7252-13 e 
ISO 5832-13 

3 Materiais 
(Forma) Em bruto, chapa, pós, barras (e redes) - 

4 Fixação Por placas, parafusos, hastes e abas (e adesivos) ASTM F116-12 e ISO 10664, ASTM F336-10, 
ASTM F546-13e1 e ASTM 983-86 

5 Reconstrução 3D 
para STL 

Mimics®, ScanIP, Amira®, DeVIDE, InVesalius, 3D 
Slicer, Freeform®, Analyze, 3D Doctor - 

6 Modelação de 
ficheiros STL 

3-matic®, Blender™, Freeform® - 

7 Método de 
obtenção 

Fundição e 
forjamento Fundição (e ISF) Fundição (e ISF) - 

8 Ferramentas Guias e instrumentos ciúrgicos (kits), parafusos e 
moldações 

ASTM F1078-10 e ISO 7741, ASTM F1078-
87e1 e ASTM F1744-96e1 
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Anexo C 

Softwares e tutoriais de reconstrução 3D 

Tabelas informativas de softwares 
Tabela C.0.1 - Indicação dos sites e versões dos softwares de reconstrução 3D e desenho de próteses. 

Programa Site do programa 
Versão mais 

recente 
Mimics® http://biomedical.materialise.com/Mimics 17.0 (2014) 

ScanIP 
http://www.simpleware.com/software 

(é possível obter a versão experimental de 30 dias) 
6.0 (2013) 

Amira 
http://www.vsg3d.com/amira/overview 

(é possível obter licenças de experimentação de 14 dias) 
5.5 (2013) 

DeVIDE 
https://code.google.com/p/devide/wiki/Downloads?tm=2 
Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=_PtTpRz3aU8 

12.2.7 (2012) 

InVesalius http://svn.softwarepublico.gov.br/trac/invesalius 3.0.0 Beta 4 (2013) 

3D Slicer 
http://www.slicer.org 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MKLWzD0PiIc 
4.3 (2013) 

AnatomicsRX http://www.anatomics.com/content/default.aspx?cat=4&sub=34 12 (2012) 

Analyze 
http://www.analyzedirect.com/evaluate 

(é possível obter a versão experimental de 30 dias) 
11.0 (2012) 

3D Doctor http://www.ablesw.com/3d-doctor/download.html 5.0 (2013) 
3-matic® http://biomedical.materialise.com/3-matic 9.0 (2014) 

Freeform® http://geomagic.com/en/products/freeform/overview - 
Blender™ http://www.blender.org/download 2.69 (2013) 

 

Tabela C.0.2 - Recolha de vários endereços de Internet e base de dados de softwares de reconstrução 3D. 

Software Endereço da Internet 
VRRender https://code.google.com/p/fw4spl/wiki/vrrender 
Itk-SNAP http://www.itksnap.org/pmwiki/pmwiki.php?n=Downloads.SNAP2 
AMIDE http://amide.sourceforge.net/index.html 

MeshLab 
http://sourceforge.net/projects/meshlab/files/meshlab/MeshLab%20v1.3.2 

(exporta para STL) 
MRIConvert http://lcni.uoregon.edu/~jolinda/MRIConvert 

MIPAV http://mipav.cit.nih.gov/clickwrap.php 
Osirix http://www.osirix-viewer.com (só para sistemas operativos Mac) 

IA-FEMesh https://www.ccad.uiowa.edu/MIMX/projects/IA-FEMesh 
Slicer Dicer http://www.slicerdicer.com/download.html 

MicroDICOM http://www.microdicom.com/downloads.html 
SolidView http://www.solidconcepts.com/solidview-software 

Base de dados de softwares opensource 
Medfloss http://www.medfloss.org/taxonomy/term/682 

Visual 
Gizmos 

http://visualgizmos.com/opensource.html 
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Anexo C 

Tutorial MIMICS® 

Importação de ficheiros DICOM 

▪ File, New project wizard…, Procurar a pasta, Next; 
▪ Compression, CT ou MRI (conforme o caso);  
▪ Retirar a seleção de “Check all studies”, Arrastar para baixo, Colocar o “visto” em Series face: 3.0 

H30s ou 3.0 H70h (quando aplicável), Convert, OK. 

 

 

 

Barra de ferramentas: 
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Segmentação 

▪ Thresholding, Predefined thresholds sets: Bone (CT), Fill holes, Keep largest, Apply; 
▪ Region growing, 26-connectivity, clicar na região de interesse (osso), Close; 

o Esta ferramenta remove qualquer região que não esteja conectada à região escolhida. 

 

 

Remover artefactos 

▪ Edit mask, Type: Circle (círculo), Square (quadrado), Lasso (livre), Width (tamanho): à escolha, Draw 
(pintar), Erase (apagar) ou Threshold (pintar com o intervalo do Threshold caso se apague mal), Ir 
à camada onde se quer apagar artefactos e clicar/arrastar o rato; repetir nas várias camadas até 
estar tudo completo; este processo pode ser demorado e trabalhoso mas conduzem a melhor 
qualidade de imagem. 
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▪ Repetir o passo do “region growing”. 
▪ Notas sobre a visualização de slices (camadas) e outras dicas: 

o Tecla “espaço” sobre a vista para ficar em visualização inteira; 
o Aproximar uma vista (Zoom): Tecla “CTRL” e arrastar o rato premindo o botão direito; 
o Aumentar/diminuir tamanho da ferramenta (pincel): Tecla “CTRL” e arrastar o rato premindo o botão esquerdo; 
o Movimentar a camada (Pan): Clicar no botão do meio do rato (se existir) e arrastar; 
o Orientação simultânea nas 3 vistas: tecla “SHIFT” e clicar no botão esquerdo do rato na região que se quer 

identificar nas 3 vistas. 
o Teclas de atalho rápido (shortcuts): tecla “E” – Erase; tecla “D” – Draw e tecla “T” – Threshold. 

Criação de superfície 3D 

▪ Calculate 3D from Mask, High (ou outra qualidade se assim se quiser), Calculate; 

 

Suavização de superfícies 

▪ Selecionar a máscara a suavizar, Smooth mask; 

 

▪ Notas sobre a visualização de superfícies: 
o Clicar nos “óculos” de contorno de máscara e de triângulos na secção do modelo 3D. 
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Corte do modelo 3D pela região de interesse 

▪ Na máscara suavizada, clique com o botão direito do rato, Duplicate mask (pode-se esconder as 
outras); 

▪ Edit mask in 3D, Ajustar as linhas brancas para a região de interesse (a vista 3D é atualizada 
automaticamente – etapa 1), Type, Lasso, Select, Desenhar uma curva à volta de toda a vista 3D 
ajustada – etapa 2, Separate – etapa 3, Close. 

 

Remoção de elementos sem interesse (caso existam) 

▪ Por vezes, as ferramentas “region growing” ou “edit mask” podem não ser suficientes para remover 
todos os artefactos. Para remover estes elementos procede-se da forma descrita anteriormente. 
Caso se selecione material a mais, Deselect em Edit mask in 3D e selecionar o material escolhido 
por erro. 

 

▪ Nota: após cada edição em 3D (Edit mask in 3D), tem de se criar uma nova superfície 3D pois a 
máscara foi atualizada. Recomenda-se apagar as superfícies anteriores para livrar a memória do 
computador.  
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Otimização do modelo 3D 

▪ Tools, Wrap Object, OK (ferramenta algo demorada – cerca de 1 a 2 minutos); 
▪ Tools, Triangle reduction, OK (ferramenta algo demorada – cerca de 1 minuto); 
▪ Tools, Smooth Object, Iterations: 5, Smooth factor: 0,3, Compensate shrinkage, OK; 

 

 

▪ Nota: os detalhes finos (por exemplo: palato ou base orbital) não reagem bem às ferramentas de 
“smooth object” e podem desaparecer. 

 

 

Gravar o modelo 

▪ File, Save Project As…, Escolher a pasta, File Name, Save; a extensão do ficheiro MIMICS® é .mcs; 

Exportação do modelo 3d 

▪ Para ficheiro STL: 3D Objects, Clique no botão direito do rato, STL+…, Label, Blue_3 (ou nome do 
modelo 3D criado), Output directory (Escolher a pasta clicando no ícone ao lado), Output Format, 
Binary STL Files (*.STL), Add, Finish; 

▪ Para 3-matic®: 3-matic, Design, Clicar no visto, OK, Espera para o 3-matic® abrir;  
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Fluxograma do processo de reconstrução de imagem 3D no MIMICS® 
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Tutorial ScanIP 

Importar os ficheiros DICOM 

▪ File, Import, DICOM files…, Escolher a pasta dos ficheiros DICOM, OK; 
▪ Series description, Face 3.0 H30s ou Face 3.0 H70h (quando aplicável), OK; 
▪ Click to compute histogram, Window level, Preset, Bone; 
▪ Window level, Other, arrastar a primeira barra (vermelha) para a direita até ao pico máximo relativo; 
▪ Crop, ajustar X, Y e Z para reduzir na memória e OK. 

Segmentação 

▪ Data, Resample…, Pixel spacing, Cubic resampling, introduzir o valor de 0.7 em X; 
▪ Background image interpolation method, Linear, OK; 
▪ Tool selector, Segmentation, Current Tool, Threshold; 
▪ Interactive threshold, preview, percorrer as camadas nas vistas para ver se a máscara é satisfatória; 
▪ Lower value: ajustar para valor desejado, preview e verificar; Upper value: tipicamente 255; 
▪ Preview: se cobrir o osso na íntegra, avança-se, se não altera-se no lower value até cobrir toda a região 

de interesse (osso); 
▪ Calibration, None; Mask operation, Create new mask; Perform on, All slices; Apply 

Apagar artefactos ou regiões sem interesse 

▪ Tool selector, Segmentation, Current Tool, Paint; 
▪ Escolher forma e tamanho do pincel (square – quadrado, disk – disco, size – tamanho); 
▪ Paint option, Paint – pintar ou Unpaint – apagar; 
▪ Perfom on, Active slice – na camada atual, Selection – nas camadas selecionadas ou All slices – em todas 

as camadas; 
▪ Apontar o rato na secção da vista que se quer apagar ou acrescentar e clicar conforme o utilizador quiser 

pintar ou apagar regiões de interesse. 

Filtro de geometrias finas e dispersas 

▪ Tool selector, Basic filters, Current Tool, Morphological filters, Apply…, …on active mask, Cubic values, 
X: 2, Choose filter, Close, Apply; 

Filtro de pequenas cavidades 

▪ Tools selector, Basic filters, Current Tool, Cavity fill filter, Apply; 

Suavização de superfície 

▪ Tool Selector, Basic filters, Current Tool, Smoothing – Recursive Gaussian filter, Apply…, …on current 
background, Pre-smoothing operations: Binarise, Cubic values, X Y Z: 1.4, Apply; 

Criação de superficies 

▪ Data browser, Models, clique direito, Create new surface model 
▪ Arrastar “Mask 1” para “Models (ON)”; 
▪ Clique direito em “Mask 1” em Models, Model configuration…, Export type, STL (RP), surface settings, 

decimate, Close; 

Visualização 3D 

▪ Na janela de visualização 3D, Fast Preview e mudar para Full model, Mesh (20 segundos); 
▪ Export, Binary, Export, Escolher a pasta, OK; 

Salvar o ficheiro 

▪ File, Save as…, Escolher a pasta e mudar o nome, Guardar (save);  
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Tutorial Amira 

Importação de ficheiros DICOM 

▪ Pool, Open Data…, Procurar a pasta, Selecionar todos os ficheiros, Load, OK; 

Segmentação 

▪ Nos quatro ícones em cima, Clicar em “Segmentation Editor”, New; 
▪ Para visualizar as três vistas e a vista 3D, Clicar em “Four Viewers” nos ícones que 

apareceram acima das vistas; 
▪ Display and Masking, Masking, Enable, 3D MRP (Clicar duas vezes para desaparecerem 

todos os objetos da vista 3D), 3D Volume Rendering; 
▪ Na barra em baixo, ajustar o threshold para apenas se visualizar o osso (a vista 3D atualiza 

automaticamente); 
▪ Nos ícones em baixo, Magic wand, All slices, Clicar numa região da máscara, Selection, 

Add selected voxels (adiciona ao modelo as regiões que se selecionaram); 
▪ Para subtrair regiões sem interesse, nos ícones de baixo, Brush (pincel) ou Lasso (pincel 

fino que seleciona um contorno desenhado pelo utilizador), Selecionar as regiões a 
apagar, Subtract selected voxels; 

 

Suavização da superfície 3D 

▪ Nos quatro ícones no canto superior esquerdo, Clicar no primeiro (Object Pool), Clicar no 
balão de baixo “nome-do-ficheiro-usado.Labels*”, Gaussian smoothing, Filter, 3D, Apply; 

▪ No balão que apareceu, Isosurface, Clicar no balão “Isosurface”, Apply, ExtractSurface, 
Apply; 

Exportar para ficheiro STL 

▪ Clicar no balão que apareceu, clique no botão direito do rato, Save Data As…, Escolher a 
pasta e o nome, File Type, HxSurface binary, escolher STL binary Big Endian (.stl), Save, 
Save surface;  
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Tutorial DeVIDE 

Importar os ficheiros DICOM 

▪ Pesquisar por “DICOMReader” e duplo clique na ferramenta; 
▪ Duplo clique ícone que aparece na janela de trabalho, Add files, Procurar a pasta dos ficheiros 

DICOM, Selecionar todos os ficheiros, Abrir, Execute, OK; 

Visualizar as camadas em 3D 

▪ Pesquisar por “Slice” e duplo clique na ferramenta “slice3dVWR”; 
▪ Unir a primeira saída do DICOMReader com a primeira entrada de slice3dVWR; 
▪ Premir a tecla F5 para atualizar os resultados (aparece na outra janela do DeVIDE); 
▪ Dá para ver as camadas pressionando o botão central do rato (de 3 botões) e arrastar o rato para 

cima ou para baixo; os níveis de contraste e luminosidade podem ser ajustados pressionando o 
botão direito do rato e arrastando pela camada pelos eixos principais; 

Segmentação 

▪ Pesquisar por “double” e duplo clique na ferramenta “doubleThreshold”; 
▪ Unir a primeira saída do DICOMReader com a entrada de doubleThreshold; 
▪ Unir a saída desta ferramenta com a segunda entrada de slice3dVWR; 
▪ Duplo clique em doubleThreshold e ajustar os valores de lower e upper threshold, execute (atualiza 

na imagem 3D); 
▪ Na imagem 3D, clique no botão esquerdo do rato e apontar para uma região colorida (a verde), 

Show Controls, Store this point, Fechar; 

Eliminar artefactos 

▪ Pesquisar por “seed” e duplo clique em “seedConnect”; 
▪ Retirar a união doubleThreshold-slice3dVWR; 
▪ Unir a saída de doubleThreshold à primeira entrada de seedConnect; 
▪ Unir a saída de seedConnect à segunda entrada de slice3dVWR; 
▪ Unir a primeira saída de slide3dVWR à segunda entrada de seedConnect; 
▪ Duplo clique no ícon seedConnect, Execute, OK; 

União e fecho de espessuras finas e dispersas 

▪ Pesquisar por “closing” e duplo clique em “closing”; 
▪ Retirar a união seedConnect-slide3dVWR; 
▪ Unir a saída de seedConnect à entrada de closing; 
▪ Unir a saída de closing à entrada de slice3dVWR; 
▪ Premit F5 para atualizar 

Informações sobre o número de elementos 

▪ Pesquisar por “quick” e duplo clique em “QuickInfo”; 
▪ Unir a saída de contour à entrada de QuickInfo; 
▪ Duplo clique no ícone desta ferramenta, Execute, aparece o número de elementos, OK; 

Criação da malha 

▪ Pesquisar por “wsmesh” e duplo clique em “wsMeshSmooth”; 
▪ Retirar a união contour-slice3dVWR; 
▪ Unir a saída de contour à entrada de wsMeshSmooth; 
▪ Unir a saída de wsMeshSmooth à terceira entrada de slice3dVWR; 
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▪ Premir F5 para atualizar; 

Redução do número de elementos 

▪ Pesquisar por “vtkQua” e duplo clique em “vtkQuadricDecimation”; 
▪ Retirar a união wsMeshSmooth-slice3dVWR; 
▪ Unir a saída de wsMeshSmooth à entrada de vtkQuadricDecimation; 
▪ Unir a saída de vtkQuadricDecimation à terceira entrada de slice3dVWR; 
▪ Duplo clique no ícone vtkQuadricDecimation, Get-Set, SetTargetReduction e escolher a 

percentagem de redução (0.9 equivale a 90 %, o que pode ser exagerado, recomenda-se 0.5, ou 
seja, 50 %), Execute, OK; 

▪ Para verificar a redução: unir a saída de vtkQuadricDecimation à entrada de QuickInfo, Execute (o 
número de elementos foi relaxado em cerca de 50 %); 

Exportação para STL 

▪ Pesquisar por “stlWRT” e duplo clique em “stlWRT”; 
▪ Unir a saída de vtkQuadricDecimation à entrada stlWRT; 
▪ Duplo clique em stlWRT, Escolher a pasta e mudar o nome, Guardar, Execute, OK; 
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Tutorial Invesalius 

Importar os ficheiros DICOM 

▪ File, Import DICOM…, Escolher a pasta dos ficheiros DICOM, OK; 
▪ No canto inferior esquerdo, Face 3.0 H70h ou Face 3.0 H30s (quando aplicável), Keep all 

slices, Import 

Segmentação 

▪ Bone – osso fica predefinido, ajustar valores mínimo e máximo até colorir a região de 
interesse (por exemplo: 400-3000); 

Apagar artefactos ou regiões sem interesse 

▪ Advanced editing tools, Choose brush type, size or operationg: escolher o tipo de pincel 
(círculo ou quadrado), tamanho e operação (threshold, draw or erase): 

 

▪ Esta operação só dá para realizar camada a camada (dependendo do caso, pode demorar 
minutos a horas de trabalho); 

Visualização 3D e exportação para STL 

▪ Create surface; 
▪ Export data, Export 3D surface…, clique no ícone, escolher a pasta e o nome, gravar; 

Salvar o ficheiro 

▪ File, Save project as…, Escolher a pasta e mudar o nome, Guardar;  
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Tutorial 3D Slicer 

Importação de ficheiros DICOM 

▪ Load DICOM Data, Import, Escolher pasta, OK, Clicar no nome que apareceu, DICOM Data, Uncheck 
All, Escolher Face 3.0 H30s ou Face 3.0 H70h (ou a que se aplicar), Load Selection to Slicer,  

Visualização das imagens 

▪ Clicar numa das janelas, Premir o botão esquerdo do rato e arrastar para um dos lados 
(luminosidade: cima ou baixo, contraste: esquerda ou direita); 

▪ Premir a tecla SHIFT e posicionar o apontador no rato num ponto duma janela: visualiza-se as três 
projeções em simultâneo nesse ponto; 

Reconstrução 3D 

▪ Modules, All Modules, Volume Rendering; 
▪ À esquerda de “Volume:”, carregar no olho e esperar até que a imagem seja reconstruída; 
▪ Na vista 3D (canto superior direito ou vista azul), carregar no botão “Centre the 3D view on the 

scene” para centrar a imagem; 

Segmentação grosseira 

▪ Preset, CT-Bones (1ª fila, 4ª coluna ou crânio vermelho); 
▪ Shift, ajustar a barra até ficar se ver o osso (região de interesse); 

Selecionar regiões de interesse 

▪ Crop, Enable, Display ROI (Region Of Intereset), Clicar no olho, Ajustar; 
▪ Input, ROI, AnnotationROI: este é o nome da região de interesse criada; 
▪ Volume Rendering, All Modules, Crop Volume,  
▪ Input ROI, Selecionar o nome da região criada (neste caso, a única foi “AnnotationROI”), Crop!, 

esperar até atualizar na vista 3D; 
▪ ROI visibility: carregar no olho para desativar a visualização dos limites da região de interesse; 

Segmentação apurada 

▪ Modules, Editor, Apply, ThresholdEffect, Arrastar para baixo, Label, Clicar no retângulo colorido, 
Pesquisar por “bone” (osso), Clicar em “bone”; 

▪ Threshold range: ajustar a barra até só se ver osso, Apply; 

Construção do modelo 3D 

▪ MakeModelEffect, Label, Escolher a máscara (“bone”, neste caso), Model name, Escolher nome do 
modelo, Apply 

 
Exportar para ficheiro STL 

▪ No canto superior esquerdo, Clicar no ícone “Save”; 
▪ File Name, Retirar o “visto”, arrastar para baixo; 
▪ Selecionar “bone.vtk” (o único modelo criado), clicar no “visto” deste modelo; 
▪ File Format, escolher STL, Directory, Escolher a pasta, Save  
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Anexo D 

Tutoriais 3-matic®: casos de estudo 

Cranioplastia pequena 

Identificação e avaliação do defeito 

▪ Trata-se de um caso de cranioplastia e o 3-matic® tem uma ferramenta apropriada para a criação 
de próteses para cranioplastia e placas de fixação customizadas; 

▪ Plate, Create Cranioplasty Prosthesis; 
▪ Curve, Create curve, Picar vários pontos à volta do defeito até fechar a curva; 
▪ Defect outline, Selecionar a curva criada, Triangulation, à escolha (recomenda-se Fine), Thickness 

(espessura), 1,0 mm, Apply. 

 

Solução 1 

 

Análise de resultados 

▪ A curvatura da prótese tem uma concavidade na região orbital. Para tal, é necessário corrigir a 
curvatura da prótese para esteticamente não se notar a concavidade (na pele exterior). 

Correção da curvatura 

▪ Sketch, New sketch, Seleciona-se três pontos de forma a ajustar o plano à posição desejada, Apply;  

 

179 



Anexo D 

 

▪ Sketch, Import, Sketcher, Sketch criado, outline, Prótese e crânio, Apply; 
▪ Sketch criado, Spline, Selecionar alguns pontos para criar a curvatura desejada para a curva-guia 

(um dos pontos tem de estar em contacto com a prótese e outro ponto com o crânio); 

 

▪ Repetir o processo de criação de uma prótese de cranioplastia usando como curva-guia o desenho 
do sketch criado (Guiding curves, Sketch criado).  

 

180 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Análise de resultados 

 

▪ Os resultados da geometria da prótese usando uma curva-guia horizontal ou uma vertical são 
semelhantes. Desta forma, não se torna possível contornar o problema da curvatura excessiva da 
prótese devido ao defeito se estender à região interna orbital de uma forma assimétrica ao lado 
saudável (figura em baixo). Para contornar este problema, pensou-se numa segunda solução para 
o desenho da prótese; 

 

Solução 2 
▪ Criou-se uma curva à volta do defeito e da região orbital esquerda: Curve, Create Curve, Plate, 

Create Cranioplasty Prosthesis, Defect outline, Curve, Thickness, 1,0 mm;  
▪ Cortou-se o excesso de material de forma simétrica à metade saudável: Finish, Trim, Selecionar 

vários pontos para criar a linha de corte, Apply. 
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Análise de resultados 

▪ A curvatura da prótese é ajustada ao crânio e não se notam concavidades excessivas; 
▪ O processo de criação desta prótese é mais fácil; 
▪ Desvantagem: o defeito interno orbital não se encontra tapado; sugestão: recorrer a redes de 

titânio e moldar ao defeito restante e fixar nesta prótese; 
▪ Daqui em diante, procede-se ao restante desenho da solução 2 e abandona-se a solução 1. 

Análise de espessuras 

▪ Analisou-se a espessura da prótese criada desde 0,0 a 0,4 mm de espessura. Considerou-se que a 
máquina de waxprinting e a máquina de SL apenas fabricavam espessuras a partir de 0,3 mm. 
Portanto, todas as espessuras abaixo deste valor teriam de ser aumentados para garantir a 
espessura mínima de fabrico; 

 

▪ Design, Offset, Selection, Prótese, Distance, 0,3 mm, Solid, Check, Apply; 

 

 

▪ Nesta fase, toda a espessura da prótese encontra-se com o mínimo de 0,3 mm, pelo que não se 
preveem erros no fabrico por SL ou waxprinting; 

▪ As fases seguintes são o desenho do sistema de fixação e criar vários modelos com SE para 
maquinagem (química e de 5 eixos).  
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Análise de densidade óssea e espessura do crânio 
▪ Avalia-se a densidade óssea do crânio, através de um algoritmo Matlab® criado para o efeito, para 

saber quais as zonas mais densas do osso para fixação; 

 

▪ Pode-se validar esta análise com recurso à análise da espessura do crânio; recomenda-se a fixação 
por parafuso numa zona espessa do osso (osso cortical) para minimizar o efeito das forças de 
aperto e tornar o processo menos evasivo; 

 

▪ Nota-se que há zonas, à volta do defeito, que estão fragilizadas; por esta razão, deve-se evitar a 
fixação nestas zonas.  
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Preparação da superfície circundante da prótese para projetar o sistema de fixação 
▪ Descreve-se como criar uma aba de fixação; recomenda-se duplicar o crânio e a prótese para não 

se perder o trabalho feito anteriormente - em caso de ocorrer algum erro, pode-se retroceder para 
a etapa que se desejar; 

▪ Mark, Wave Brush Mark, Selecionar contorno da cranioplastia clicando no botão esquerdo do rato 
e arrastando, Tecla “Delete” (para apagar); 

 

▪ Fix, Expert Mode On (na parte inferior do ecrã, abaixo de “Logger”), Fill Hole Freeform, Entities, 
Escolher a curva (Bad Contour), Fill algorithm, Normal, Tangent (selecionar), Apply; 

 

▪ Clicar sobre a superfície reconstituída, Surface, premir a tecla “CTRL” e clicar sobre a superfície do 
crânio, Surface, clique no botão direito to rato, Merge; 

 

▪ Finish, Local smoothing, arrastar o rato sobre a superfície criada para suavizar e alisar. 

Desenho das abas 
▪ Alinhar a vista para onde se quer projetar a aba, clique com o botão direito do rato, New, Sketch; 
▪ Align, Translate, Active object, Sketch criado, Coordinate system, Screen coordinate, Arrastar o 

sketch para a posição onde se quer projetar a aba com as setas do sketch; 
▪ Nota: o sketch deve ficar do lado exterior do crânio (com a parte vermelha dos pontos da parte 

exterior; 

 

▪ Sketch, Import, Selection, Sketch criado, Outline, Prótese, Apply; 
▪ Desenhar a aba com as dimensões desejadas na vista do sketch: Create line, line sequence, 

desenhar um retângulo com as dimensões aproximadas da aba; 
▪ Criar perpendicularidades: CTRL e clique em duas linhas perpendiculares na árvore de desenho 

(por exemplo: line segment 7 e 9), perpendicular e repetir este processo para as restantes linhas 
para criar um retângulo perfeito;  
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▪ Criar as dimensões: selecionar uma linha, Set lenght, lenght, 15 mm; a linha perpendicular deve ter 
10 mm para fazer uma aba com dimensões 15 x 10 mm; 

▪ Para mover esta forma: Select and drag, clicar num ponto ou numa linha e arrastar; 
▪ Arredondar as pontas: Round, Fillet radius, 4 mm, clicar em duas linhas perpendiculares; 

 

▪ Projetar a geometria para o crânio: Curve, Project Curve, Entities, Sketch criado, Target entities, 
Crânio, Direction, Abrir a árvore do Sketch, Object coordinate system, Z-axis, Inverter o sentido de 
projeção, Apply; 

 

▪ Clicar em cima da área projetada, Surface, Clique com o botão direito do rato, Separate, Copy to 
part, Create new; 

 

▪ Dar espessura à aba: Design, Move surface, Clicar na superfície da aba projetada, Distance, 0,6 mm, 
Apply; 

▪ Nota: a ferramenta Offset move cada triângulo do modelo para o exterior, enquanto o move 
surface move a superfície selecionada numa única direção; com esta ferramenta pode-se evitar 
alguns erros de processamento de geometria; 

▪ Para suavizar a aresta superior da aba: Finish, Fillet, Radius, 0,3 mm, Apply;  
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▪ Juntar esta aba à prótese: Design, Boolean union, Entities, Prótese e Aba-1, Remove original (não 
selecionar para manter), Apply; 

▪ Para remover a linha de junta: ferramentas de Mark e Fix como se fez anteriormente; 

 

▪ Repete-se todo este procedimento de construção de uma aba para as restantes posições 
desejadas; por fim, obteve-se a prótese com a seguinte geometria: 

 

Adaptação da geometria à fundição de precisão por cera perdida 
▪ Para a fundição de precisão projetaram-se tarugos que são pequenos dispositivos de ataque ao 

enchimento de metal que unem a superfície da prótese aos canais de enchimento. Estes tarugos 
foram projetados para não se unir diretamente os canais de enchimento à superfície da prótese o 
que pode danificar a qualidade superficial. Estes tarugos têm as seguintes dimensões: diâmetro 
inferior 6 mm, diâmetro superior 4 mm e altura 5 mm; a criação de uma geometria deste tipo é 
simples no 3-matic® e é feita da seguinte forma:  

▪ Design, Create Point, Create Analytical Cone, Top radius, 2,0 mm, Bottom radius, 3,0 mm, Top 
point, z = 5,0 mm, Apply; 

▪ Convert Analytical Primitive to Part, Entities, Cone criado, Apply;  
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▪ Haverá tarugos em todas as abas de fixação por serem espessuras muito finas e de geometria 
detalhada. Na prótese, dada a dimensão relativamente pequena, projetaram-se 3 tarugos 
adicionais. Ao total há 6 tarugos, pelo que se pode “duplicar” a parte do tarugo criada 6 vezes; 

▪ Para posicionar os tarugos: Align, Interactive positioning, Active object, Cone-1, Coordinate system, 
Object coordinate system, clicar no botão esquerdo do rato na posição da prótese onde se quer 
posicionar e arrastar para a posição exata (a posição da parte é atualizada instantaneamente); 

 

▪ No posicionamento dos tarugos na prótese cria-se uma ligeira folga, pois apenas uma pequena 
secção da superfície inferior do tarugo estará em contacto com a superfície da prótese; 

 

▪ Solução para as folgas: criar outro tarugo com altura superior à criada, mas com o mesmo diâmetro 
superior. Para tal, recorreu-se ao método de equivalência de triângulos: 
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o Para sobredimensionar a altura do triângulo para 6,0 mm: 𝑋𝑋
1

= 6
5

= 1,2 ↔ 𝑋𝑋 = 1,2 𝑚𝑚𝑚𝑚; 
o Para saber o raio, a este valor de X soma-se metade do valor da base do retângulo (2 mm), 

ou seja, para a altura de 6,0 mm o raio é de 2 + 1,2 = 3,2 mm; 
o Para altura de 5,5 mm: 𝑋𝑋 = 1,1 𝑚𝑚𝑚𝑚 e raio = 3,1 mm; 
o Para altura de 5,2 mm: 𝑋𝑋 = 1,04 𝑚𝑚𝑚𝑚 e raio = 3,04 mm; 
o Esta última altura de sobredimensionamento será usada para próteses muito finas (sem 

SE). 
▪ Sobrepor os dois tarugos: Align, Interactive positioning, Seleciona-se o cone maior, Coordinate 

System, Object coordinate system, clique com o botão esquerdo do rato por cima da superfície 
superior do tarugo anteriormente posicionado para que o tarugo maior fique por cima do tarugo 
inferior; 

▪ Align, Interactive translate, Active object, Selecionar o tarugo maior, Coordinate system, Object 
coordinate system, Posicionar na vertical para que fique quase coincidente com o tarugo anterior; 

▪ Arc to arc align, Arc on fixed entity, Tarugo anterior, Arc on moving entity, Tarugo maior (as duas 
cenas devem ter a mesma direção), Apply; 

 

 

▪ Pode-se esconder o tarugo anteriormente criado e deixar apenas o maior: na árvore de partes, 
clique com o botão direito do rato sobre a parte a esconder, Hide; 

▪ Com esta técnica, a condição de altura de 5 mm continua satisfeita e eliminou-se a folga existente 
entre o tarugo maior e a prótese; 

  

 

188 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

▪ Repete-se este procedimento para o posicionamento dos 6 tarugos e obtém-se o seguinte 
resultado para esta prótese: 

 

▪ SE para maquinagem: Design, Wrap, Selecionar a prótese, Resulting offset, 0,5 ou 1,0 mm, Apply; 
▪ Suavizar a geometria: Finish, Local smoothing; 

 

▪ Nota: a espessura minima para a prótese com SE de 0,5 é de 0,86 mm e para a outra prótese é de 
1,7 mm. Os limites superiores para as espessuras foram de 3,0 e 4,0 mm, respetivamente, por 
causa dos tarugos (que influenciam a análise de espessuras). 

Exportação da geometria final 
▪ Para exportar para ficheiros STL: File, Export, STL, Selecionar a peça que se quer exportar, Output 

directory, Escolher a pasta de destino, Apply; 
▪ Pode-se exportar para outros ficheiros, nomeadamente PDF 3D apenas para visualização 3D da 

forma.  
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Cranioplastia grande 

Identificação e reconstrução do defeito 

▪ Trata-se de um caso de cranioplastia de grande dimensão; 
▪ Recorreu-se às ferramentas do 3-matic® descritas no caso anterior para próteses de cranioplastia; 

usou-se 4 curvas guia para ajustar a prótese à curvatura do crânio (em dois planos quase 
horizontais e outros 2 quase verticais); a espessura da prótese dimensionada foi de 0,5 mm: 
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Desenho das abas de fixação 

▪ Depois, projetaram-se as abas (15 x 10 x 0,8 mm com raio de arredondamento de 4,0 mm nas 
pontas) da mesma forma descrita no caso anterior. O raio de suavização da aresta superior foi de 
0,3 mm para todos as abas. Por esta prótese ser de grande dimensão, o posicionamento das abas 
de fixação não só dependeu da densidade óssea local do crânio, como da espessura do crânio e do 
espaçamento entre abas. Tentou-se encontrar um compromisso entre a densidade óssea e o 
espaçamento uniforme entre abas: 

 

 

Criação das SE para maquinagem 

▪ Para efeitos de fabrico, não se posicionaram os tarugos nesta prótese criada. Deu-se duas SE para 
maquinagem diferentes à prótese (1,0 mm e 1,3 mm, respetivamente) e colocaram-se os 
respetivos tarugos de forma a evitar as folgas entre as superfícies. Realizou-se, analogamente ao 
caso de estudo anterior, uma análise à espessura das próteses com limite superior de espessura 
de 3,0 mm e 3,5 mm, respetivamente. 

 

▪ A espessura mínima na prótese com SE de 1,0 mm é de 1,22 mm e na outra prótese é de 1,43 mm.  
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Prótese orbital 

Identificação e avaliação do defeito 

▪ Trata-se de uma paciente que teve um câncro na região maxilar afetando a região orbital. O 
maxilar, nomeadamente a arcada dentária, foi reconstituído por enxerto ósseo proveniente de 
uma costela. Assim, o projeto será apenas uma prótese orbital. 

Procedimento adotado 

▪ Este caso sem reconstrução da arcada dentária foi previamente modelado pelo Eng. Nuno Leal 
inserido no projeto Tooling Edge do INEGI. Representa-se o aspeto da prótese modelada: 

 

▪ Sobrepôs-se a prótese com o crânio reconstituído e alinhou-se a prótese na melhor posição 
possível através de duas ferramentas: 

▪ Align, Interactive translate. 
o Coordinate system, Object: 

 

o Coordinate system, Screen: 

 

o Notar a diferença entre a posição do referencial do Object para o Screen e a translação 
resultante.  
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▪ Align, Interactive rotate. 
o Coordinate system, Object: 

 

o Coordinate system, Screen: 

 

o Notar a diferença entre a posição do referencial do Object para o Screen e a rotação 
resultante. 

▪ Uma vez encontrada a posição ideal, procedeu-se ao corte da prótese pelas zonas de interesse, 
mais concretamente para se ajustar ao corte na arcada dentária: Finish, Trim. 

 

▪ Ilustra-se o posicionamento da prótese relativamente ao crânio de diferentes perspetivas: 
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Solução 1 
▪ Projetaram-se as abas de fixação (15 x 8 x 1,0 mm com raio de arredondamento de 4,0 mm) da 

mesma forma descrita nos casos anteriores. O raio de suavização da aresta superior foi de 0,3 mm 
para todas as abas. A escolha dos pontos de ancoragem teve por base o algoritmo Matlab® da 
densidade óssea e a análise de espessura do crânio. A espessura das abas foi maior do que nos 
casos anteriores para compensar as forças de mastigação envolvidas que se refletem na arcada 
dentária reconstituída (teoricamente mais frágil do que o osso cortical do restante crânio). 

 

▪ Resultado do aspeto da prótese após modelação das abas de fixação: 

 

Solução 2 
▪ As abas de fixação na arcada dentária reconstituída e no arco zigomático foram modeladas à 

medida para o caso. A modelação foi feita como nos casos anteriores. 

  

 

194 



Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Colocação dos tarugos e SE 
▪ Para cada uma das versões, criou-se a SE para maquinagem (química e de 5 eixos) e colocaram-se 

os tarugos da mesma maneira descrita anteriormente. Neste caso, a parte orbital é côncava e, 
portanto, os tarugos têm de ser posicionados na parte convexa para melhor enchimento e para, 
posteriormente, a maquinagem de 5 eixos ser possível de se fazer. Numa superfície côncava a 
maquinagem é mais complicada do que numa superfície convexa.  

▪ Ao analisar a curvatura das abas, notou-se que a maquinagem de 5 eixos seria complicada nestas 
superfícies, portanto, optou-se por criar pequenas saídas das abas e aí posicionar os tarugos de 
enchimento. Para criar estas saídas: 
o Sketch, New sketch, Selecionar 3 pontos da prótese para alinhar na posição desejada, Apply; 
o Desenhar a saída com as dimensões apropriadas (7 x 7 x 1 mm com arredondamentos de 3 

mm nas partes exteriores e de 2 mm na parte de contacto com a prótese para melhor 
enchimento e servir de ataque; 

o Design, Extrude, escolher a altura da saída (depende da espessura da prótese), Apply; 
o Design, Boolean union, Entities, Saída e Prótese, Não selecionar a opção Remove originals, 

Apply 
o Posicionar os tarugos na prótese ou nas saídas da maneira descrita nos casos anteriores. 
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Anexo D 

Resultados finais 
▪ Criaram-se três SE para maquinagem para ambas as versões e fez-se a análise da espessura de cada 

uma das próteses: 
o Versão 1 

 

o Versão 2: 
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Anexo E 

Esquema representativo do processo de fundição de precisão por 
cera perdida (INEGI) 
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Anexo E 
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Anexo F 

Especificações de máquinas e ceras 

Viper Si2™ SLA® System da 3D Systems® Corporation 
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Anexo F 

Projet® 3510 CP da 3D Systems® Corporation 

 

 

Ceras VisiJet® Prowax e Visijet® S400 da 3D Systems® Corporation 
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Anexo G 

Produção de carapaças cerâmicas e comparação entre SL e 
waxprinting para uma prótese 

 

 

  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0
1 FC I FC CE
2 FC I FC CE

3 FC I FC CE
4 FC I FC CE

5 FC I FC CE
6 FC I FC CE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0
1 CE CE CE CE
2 CE CE CE CE

3 CE CE CE CE
4 CE CE CE CE

5 CE CE CE CE
6 CE CE CE CE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0
1 CE S
2 CE S

3 CE S
4 CE S

5 CE S
6 CE S

CE: Camada de engrossamento I: Impregnação Horário de almoço
FC: Facecoat S: Selagem X Fora do horário laboral do operador (mas o processo pode continuar)

Dia 1

Dia 2

Dia 3

 Tempo 
sec. h 

Hora 
Início 

Hora 
Fim 

Barbotina 
(ligante/cerâmico/ordem) 

Areia Visc. pH Densi. Tempo 
imersão 

Operador 

 3   AY Ítria 125-150µm    30  
 1:30   Impregnação 50%AF+50%H2O     imersão  
 2   AY Ítria 125-150µm    60  
 2   AFAl Al2O3 60 FEPPA    60  
 2   AFAl Al2O3 60 FEPPA    60  
 2   AFAl Al2O3 36 FEPPA    60  
 2   AFAl Al2O3 36 FEPPA    60  
 2   AFAl Al2O3 36 FEPPA    60  
 2   AFAl Al2O3 36 FEPPA    60  
 12   AFAl Banho    60  
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Anexo H 

MQ dos canais de enchimento da prótese CG 
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Anexo H 
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Desenvolvimento do processo de produção de próteses crânio-maxilofaciais fundidas 

Anexo I 

Esboço da geometria 
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Anexo I 

Esboços do sistema de fixação 
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