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RESUMO 
 
  O tratamento das deformidades faciais é um desafio à equipe 
cirúrgica envolvendo, freqüentemente, cirurgias múltiplas, sendo algumas de alto 
custo.  Entretanto, em alguns casos, os resultados obtidos não são satisfatórios.  
Assim, os órgãos ligados ao atendimento da saúde e os profissionais envolvidos 
têm se preocupado, continuamente, com o desenvolvimento de novas formas de 
diagnóstico e tratamento destas deformidades.  Especialmente na face há uma 
diferença significativa entre a imagem tridimensional (3D) na tela e o momento da 
cirurgia.  Assim, para um adequado entendimento da complexa anatomia cirúrgica 
desta região existe a necessidade de definição da terceira dimensão.  Na 
Engenharia, o rápido desenvolvimento tecnológico do último século trouxe 
modificações de suma importância às mais variadas áreas.  Uma das revoluções 
está ligada ao design e à fabricação de modelos industriais.  O CAD (computer-
aided design) envolve a criação de peças virtuais em um computador auxiliando o 
profissional no processo de criação do produto e é, atualmente, uma ferramenta 
indispensável para a indústria tecnológica.  A associação do CAD ao CAM 
(computer-aided manufacturing) proporcionou uma revolução nos procedimentos 
envolvidos na concepção e no design de peças mecânicas, projetos arquitetônicos, 
entre outros.  Através das modernas tecnologias de prototipagem rápida (RP – 
rapid prototyping), podem-se construir protótipos a partir de um modelo gerado 
no computador num programa CAD. 
 

ABSTRACT 
 
  The treatment of the face deformities is a challenge to the surgical 
team involving, frequently, multiple surgeries, being some of high cost.  However, 
in some cases, the gotten results are not satisfactory.  Thus, the on agencies to the 
attendance of the health and the involved professionals if have worried, 
continuously, with the development of new forms of diagnosis and treatment of 
these deformities.  Especially in the face it has a significant difference enters the 
three-dimensional image (3D) in the screen and the moment of the surgery.  Thus, 
for one adjusted agreement of the complex surgical anatomy of this region the 
necessity of definition of the third dimension exists.  In Engineering, the fast 
technological development of the last century brought modifications of utmost 
importance to the most varied areas.  One of the revolutions is on to design and 
the manufacture of industrial models.  The CAD (computer-aided design) 
involves the creation of virtual parts in a computer assisting the professional in the 
process of creation of the product and is, currently, an indispensable tool for the 
technological industry.  The association of the CAD to the CAM (computer-aided 
manufacturing) provided a revolution in the involved procedures in the conception 
and design of mechanical parts, projects architectural, among others.  Through the 
modern technologies of fast prototyping (RP - rapid prototyping), archetypes from 
a model generated in the computer in a program CAD can be constructed. 
 
Unitermos: Biomodelos; Prototipagem rápida; Cirurgia; Tecnologia; CAD-CAM. 
 
Uniterms: Biomodels; Rapid prototyping; Surgery; Technology; CAD-CAM. 
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INTRODUÇÃO 
 
  O tratamento das deformidades faciais é um desafio à equipe 
cirúrgica envolvendo, freqüentemente, cirurgias múltiplas, sendo algumas de alto 
custo.  Entretanto, em alguns casos, os resultados obtidos não são satisfatórios e, 
assim, os órgãos ligados ao atendimento da saúde e os profissionais envolvidos 
têm se preocupado, continuamente, com o desenvolvimento de novas formas de 
diagnóstico e tratamento destas deformidades (PETZOLD et al., 1999). 
  Especialmente na face há uma diferença significativa entre a 
imagem tridimensional (3D) na tela e o momento da cirurgia.  Assim, para um 
adequado entendimento da complexa anatomia cirúrgica desta região existe a 
necessidade de definição da terceira dimensão (D’URSO et al., 1998). 
  Na Engenharia, o rápido desenvolvimento tecnológico do último 
século trouxe modificações de suma importância às mais variadas áreas.  Uma das 
revoluções está ligada ao design e à fabricação de modelos industriais (BURNS, 
1992). 
  O CAD (computer-aided design) envolve a criação de peças 
virtuais em um computador auxiliando o profissional no processo de criação do 
produto sendo, uma ferramenta indispensável para a indústria tecnológica.  A 
associação do CAD ao CAM (computer-aided manufacturing) proporcionou uma 
revolução nos procedimentos envolvidos na concepção e, no design de peças 
mecânicas, projetos arquitetônicos, entre outros. 
  Através das modernas tecnologias de prototipagem rápida (RP – 
rapid prototyping), podem-se construir protótipos a partir de um modelo gerado 
no computador num programa CAD. 
  Mas o que é um protótipo? 
  O protótipo é um produto fabricado unitariamente, segundo as 
especificações de um projeto, com a finalidade de servir de teste antes da 
fabricação em escala industrial.  Em outras palavras, pode-se dizer que o protótipo 
é um experimento virtual ou real que tenta imitar um sistema real. 
  Os biomodelos de RP são protótipos biomédicos obtidos a partir de 
imagens de tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética e ultra-
sonografia, podendo ser utilizados com objetivos didáticos, na fabricação de 
implantes protéticos personalizados, no diagnóstico precoce e, tratamento de 
deformidades faciais facilitando, também, a comunicação entre profissional e 
paciente (JAMES et al., 1998). 
  Os biomodelos permitem a mensuração de estruturas, a simulação 
de osteotomias e de técnicas de ressecção além de um completo planejamento dos 
mais diversos tipos de cirurgia da região bucomaxilofacial.  Isto tende a reduzir o 
tempo do procedimento cirúrgico e, conseqüentemente, o período de anestesia, 
bem como o risco de infecção, havendo ainda melhora no resultado e a 
diminuição no custo global do tratamento (PECKITT, 1999 e SAILER et al., 
1998). 
  Na produção dos biomodelos há a necessidade do processamento 
de um grande volume de dados e uso intensivo da informática.  Pela natureza 
demorada deste processo, associado ao custo do biomodelo, sua aplicação é 
dificultada em procedimentos cirúrgicos de rotina, limitação que tende a ser 
dirimida pelo avanço tecnológico e, pela utilização interdisciplinar da tecnologia 
de RP. 
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  Aqui serão apresentados os fundamentos e a integração destas 
tecnologias, baseados nos resultados obtidos em dois anos de trabalhos de uma 
equipe multidisciplinar de cirurgiões buco maxilo faciais da PUCRS e 
engenheiros do CENPRA (Centro de Pesquisa Renato Archer, Campinas-SP). 
 

Tecnologias de Prototipagem Rápida 
 
  Prototipagem rápida é uma tecnologia relativamente nova capaz de 
reproduzir fisicamente em vários tipos de materiais, um modelo virtual, 
representado na forma de dados em um computador.  O objetivo é obter um 
modelo físico com as mesmas características geométricas do virtual podendo este 
ser manipulado para vários fins.  Uma das aplicações que tem despontado como 
altamente promissora é a reprodução de estruturas anatômicas, através da 
aquisição de imagens por equipamentos de imagens médicas, obtendo-se, assim, 
os chamados biomodelos para auxílio à cirurgia. 
  Ainda não existe um consenso sobre a nomenclatura para estas 
tecnologias.  Os nomes mais comumente utilizados são: fabricação por camadas 
(layer manufacturing), prototipagem rápida (rapid prototyping), manufatura 
rápida (rapid manufacturing), fabricação de formas livres (solid freeform 
fabrication) e, impressão tridimensional (tridimensional printing).  O termo mais 
difundido é prototipagem rápida devido à primeira aplicação desta tecnologia ter 
sido a fabricação de protótipos (GOMIDE, 2000). 
  Os sistemas de prototipagem utilizados na construção dos 
biomodelos podem ser classificados em (GOMIDE, 2000 e GRELLMANN, 
2001): Sistemas baseados em líquidos; Sistemas baseados em pó; Sistemas 
baseados em sólidos. 
 
 

Sistemas de prototipagem baseados em líquidos 
(Estereolitografia – SL) 

 
  O primeiro sistema de prototipagem desenvolvido foi a 
estereolitografia, devido ao pioneirismo desta técnica, o termo estereolitografia é 
até hoje amplamente utilizado como sinônimo de prototipagem rápida. 
  O aparelho de estereolitografia consiste em um recipiente contendo 
resina líquida fotopolimerizável.  Neste processo, um feixe de laser ultravioleta 
polimeriza seletivamente as camadas líquidas da resina fotocurável à base de 
epóxi ou acrílico.  O feixe de laser guiado por espelhos galvanométricos traça os 
contornos de acordo com as coordenadas x e y, solidificando a resina em uma 
determinada profundidade.  Após a primeira camada ser polimerizada, a 
plataforma submerge numa profundidade equivalente à espessura da camada 
correspondente ao eixo z; isto permite que a resina cubra a última camada 
polimerizada.  A próxima camada é, então, polimerizada sobre a anterior, até que 
o biomodelo seja completamente construído (Fig. 1). 
  Após a construção, o modelo vai para o pós-processamento que, 
neste sistema, inclui a polimerização num forno ultravioleta por uma hora.  Esta é 
uma tecnologia altamente precisa para produção de modelos que por serem de 
resinas transparentes se tornam translúcidos após a polimerização (GOMIDE, 
2000 e GRELLMANN, 2001). 
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Fig. 1 - Diagrama esquemático da produção de um biomodelo pela técnica da estereolitografia. 
 

Sistemas de prototipagem baseados em pó 
(Sinterização Seletiva a Laser – SLS) 

 
  Na sinterização seletiva a laser, um feixe de laser de CO2 incide 
sobre uma fina camada de um pó termoplástico, depositado sobre a plataforma de 
construção por um rolo de deposição.  Como na estereolitografia, o laser é guiado 
por espelhos controlados por um sistema computacional, desenhando, assim, as 
estruturas de acordo com as dimensões x e y, sinterizando (fundindo) 
seletivamente as partículas deste pó.  Após a primeira camada ser sinterizada, o 
rolo espalha sobre esta uma nova camada de pó, com a mesma espessura da 
primeira, que será novamente plastificada.  Este processo é repetido camada após 
camada até a finalização do modelo.  O modelo é retirado da plataforma de 
construção e o pó adjacente não sinterizado é removido.  Neste sistema, o pós-
processamento consiste num jateamento de areia e polimento, dependendo da 
utilização do modelo.  As vantagens desta técnica são a variedade de materiais 
termoplásticos que podem ser utilizados aliada a uma boa precisão e robustez do 
modelo que se tornam opacos após a sinterização.  Estes podem ser esterilizados e 
a aplicação de laser de menor potência facilita o planejamento permitindo a 
utilização dos instrumentais utilizados na cirurgia.  Contudo, apresentam 
superfície abrasiva e porosa o que pode dificultar seu uso no transoperatório 
(D’URSO et al., 1998 e PECKITT, 1999). 
 

Sistemas de prototipagem baseados em sólidos 
(Fused Deposition Modeling– FDM) 

 
  Neste processo de fabricação por camadas, o modelo é construído 
pela extrusão e pelo endurecimento de um filamento de material termoplástico 
aquecido.  Um cabeçote de extrusão move-se no plano horizontal, depositando 
continuamente o material extrudado, formando, assim, as camadas da peça, sendo 
que vários materiais estão disponíveis para este sistema.  Os modelos de FDM 
podem ser esterilizados e possuem uma boa precisão geométrica (GOMIDE, 
2000 e PETZOLD et al., 1999). 
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Etapas Gerais do Processo de 
Prototipagem Biomédica 

 
  O processo de fabricação dos biomodelos pode ser dividido em 
algumas etapas, sendo que todas devem estar integradas satisfatoriamente para a 
obtenção do produto final.  Assim, para a adequada compreensão do processo e 
também para a comunicação dos profissionais envolvidos neste, é preciso que 
engenheiros entendam conceitos de diagnóstico por imagens e cirurgia e que os 
cirurgiões trafeguem sem dificuldades no mundo da informática e dos processos 
de fabricação. 
 

Seleção do Paciente 
 
  A seleção do paciente é uma das etapas mais importantes na 
utilização das tecnologias de prototipagem biomédica, sendo essencial considerar, 
neste momento, a relação custo-benefício (BONGARTZ, 2000).  Desta forma, a 
opção pela confecção de biomodelos, em detrimento a técnicas menos onerosas, 
deve ser reservada apenas aos casos em que houver real benefício ao paciente 
(PERRY et al., 1998; KERMER, 1999 e MAZZONETTO et al., 2002). 
  Mesmo para padrões internacionais, o custo da cadeia de 
procedimentos que leva à obtenção do biomodelo ainda é elevado (JAMES et al., 
1998 e MAZZONETTO et al., 2002). 
  Atualmente, os gastos com o tratamento de pacientes portadores de 
deformidades faciais são exorbitantes para o sistema nacional de saúde 
(SANGHERA et al., 2001 e PEKITT et al., 2002).  Estas despesas são 
decorrentes de diversos fatores, como o tempo de hospitalização, os gastos com a 
previdência social durante a recuperação do paciente, o número de cirurgias 
reconstrutivas, as complicações cirúrgicas, o tempo das equipes cirúrgicas 
interdisciplinares e o pessoal auxiliar envolvido, os medicamentos utilizados, 
entre outros (SANGHERA et al., 2001).  Apesar da necessidade de estudos mais 
aprofundados (SAILER et al., 1998), os biomodelos têm demonstrado o potencial 
de diminuir o custo global do tratamento, além de conduzir a melhores resultados 
(MOLÉ et al., 1995; SANGHERA et al., 2001; NAKAJIMA et al., 1995; 
D’URSO et al., 1998 e KERNAN; WIMSAT, 2000).  D’URSO et al., (1998), 
citam uma redução de 16% do tempo cirúrgico, enquanto PECKITT (1999) 
defende uma economia de até US$ 35.000,00 em casos complexos. 
  Não há um levantamento com dados brasileiros, inclusive pelo 
número insuficiente de intervenções cirúrgicas utilizando biomodelos.  No 
entanto, pode-se estimar, considerando os custos observados, que os biomodelos, 
quando bem indicados, apresentam uma relação custo-benefício positiva.  Se 34% 
dos gastos hospitalares são decorrentes do tempo de cirurgia (JAMES et al., 
1998), no caso 01, onde foi estimada a redução de uma hora no tempo cirúrgico, 
um valor entre R$ 785,00 e R$ 2.000,00 gasto na construção de um biomodelo, 
realmente aumenta o custo global do tratamento?  Ponderando ainda que a 
utilização de biomodelos tenda a diminuir o número de intervenções cirúrgicas 
(KERMER et al., 1999 e PEKITT, 1999), torna-se evidente que o investimento 
na construção do biomodelo é justificado, quando comparado aos custos de uma 
nova cirurgia reconstrutiva interdisciplinar em nível hospitalar.  Assim, 
analisando a relação custo-benefício, pode-se inferir que, nos casos em que a 
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utilização de biomodelos for corretamente indicada, esta relação será favorável, 
justificando o investimento financeiro na biomodelagem com finalidade 
diagnóstico-cirúrgica.  Um outro fator importante de redução global de custos, 
considerando a previdência social e o sistema nacional de saúde, é a possibilidade 
de redução de aposentadorias por invalidez, visto que os resultados obtidos podem 
ser decisivos na recuperação plena do paciente, colocando-o novamente à 
disposição do mercado de trabalho. 
  Na relação custo-benefício não se deve considerar apenas os 
aspectos financeiros.  As cirurgias complexas da face não são somente complexas 
no seu planejamento e na sua execução.  Obter a compreensão dos pacientes 
acerca do procedimento e dos resultados esperados é, também, uma tarefa 
complexa, representando um desafio à capacidade de comunicação da equipe 
cirúrgica com paciente e familiares e, esta compreensão é essencial em se tratando 
de Bioética.  Alguns autores que utilizam esta tecnologia afirmam que biomodelos 
físicos potencializam o entendimento do procedimento pelo paciente, facilitando a 
obtenção do consentimento informado e melhorando sobremaneira a comunicação 
da equipe profissional com o paciente (D’URSO et al., 1998 e HAEX; 
POUKENS, 1999). 
 

Aquisição das Imagens 
 
  Após a correta seleção do paciente, considerando uma relação 
custo-benefício positiva, a aquisição das imagens é o próximo passo.  Na 
aquisição das imagens para biomodelagem, a técnica tomográfica tradicional 
praticamente não é alterada, pois os padrões vigentes para a região 
dentomaxilofacial já preconizam cortes finos (SINN; KARAS, 1997 e JAMES et 
al., 1998).  Observou-se, no entanto, que alguns cuidados são necessários durante 
a obtenção das imagens, no intuito de aperfeiçoá-las para as manipulações 
posteriores, a saber: 
  1. a inclinação do gantry deve ser evitada, pois, alguns softwares de 
prototipagem biomédica não a corrigem (KRAGSGOV et al., 1996 e JAMES et 
al., 1998); 
  2. a produção de artefatos metálicos, inerente à técnica 
tomográfica, é fator de preocupação, pois as imagens fantasmas serão 
reproduzidas no biomodelo, caso não sejam editadas manualmente em um 
processo demorado e enfadonho.  Neste trabalho, quando a edição é feita pelo 
radiologista na clínica de radiodiagnóstico, em softwares sem interface para 
formato de arquivo para prototipagem rápida, não é possível enviar estas imagens 
já editadas para o serviço de prototipagem.  Este problema é decorrente do fato da 
edição ser somente aplicada à reconstrução 3D exibida na tela, porém, as imagens 
enviadas são as dos cortes 2D não editados; 
  3. o posicionamento do paciente com o plano oclusal paralelo ao 
plano de corte minimiza a área de produção de artefatos, mantendo-os 
praticamente restritos à região dentada.  Se este posicionamento não for 
considerado em pacientes portadores de restaurações dentárias metálicas, teremos 
artefatos em vários cortes, aumentando o número de fatias que devem ser editadas 
manualmente e, conseqüentemente, o tempo de segmentação das imagens. 
  Outro importante fator a ser considerado é a dose de radiação 
relacionada aos exames de TC (JAMES et al., 1998 e BONGARTZ et al., 2000).  
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Na região da face, este é um fator ainda mais discutido, pelo fato dos protocolos 
para obtenção de imagens habitualmente envolverem um grande número de 
cortes.  Assim, em comparação com outras regiões, a dose de radiação para 
exames da face é considerada alta (BONGARTZ et al., 2000), contudo, é 
importante lembrar que, em Radiobiologia, o importante não é a dose total de 
radiação do exame, mas sim a sua dose efetiva.  Num exame da região 
maxilofacial, esta dosagem não ultrapassa os limites de biossegurança (SINN; 
KARAS, 1997; JAMES et al., 1998 e BONGARTZ et al., 2000). 
 

Transferências das Imagens 
 
  Como os centros de prototipagem rápida comumente funcionam em 
locais distantes do de aquisição das imagens, a transferência se constitui em uma 
etapa importante (SANGHERA et al., 2001).  O tamanho dos arquivos DICOM 
(em torno de 520 Kb por corte) poderia ser um problema.  Em nossa experiência, 
arquivos comprimidos de até 50Mb são enviados por e-mail (Internet banda larga) 
sem grandes dificuldades, entretanto arquivos maiores devem ser enviados via 
FTP (File Transfer Protocol) ou gravados em CDs. 
  Nas clínicas de imagens onde os exames de TC foram realizados, 
houve a possibilidade de transferir as imagens da Workstation do tomógrafo para 
um PC ligado à internet e com gravador de CD.  Porém, a transferência de 
arquivos DICOM, apesar de ser um protocolo estabelecido internacionalmente, 
ainda é uma tecnologia em fase de implantação no Brasil, não estando ainda 
disponível na maioria das clínicas e hospitais.  Os CDs utilizados para gravação 
das imagens devem ser preferencialmente não regraváveis - RW, pois alguns 
softwares apresentam dificuldades em acessar informações de arquivos em CDs 
regraváveis - WORM (KERNAN; WIMSAT, 2000). 
 

Manipulação das Imagens 
 
  Para a manipulação das imagens são necessários softwares 
biomédicos específicos.  Os principais softwares utilizados em prototipagem 
biomédica são o Analyze® (Mayo Foundation, EUA), o MIMICS® (Materialise, 
Bélgica) e o Biobuild® (Anatomics, Austrália).  Estes softwares apresentam 
algumas funções básicas para o processamento e conversão dos arquivos de 
imagens, e são necessários, pois os arquivos de imagens gerados pelo aparelho de 
TC representam cortes 2D e são salvos no formato DICOM.  Porém, para a 
construção de um biomodelo a estação de prototipagem necessita de arquivos 3D 
preferencialmente no formato STL que é o formato padrão para prototipagem.  
Atualmente já existe um software nacional, o ProMed desenvolvido no CenPRA 
que atende as funções básicas para integrar equipamentos de imagens biomédicas 
e RP, associado ao tratamento de imagens e visualização tridimensional. 
  No processo de manipulação das imagens, em alguns casos é 
necessária a organização destas e, a seqüência pode estar incorreta quando são 
superpostas duas séries de imagens num mesmo grupo, podendo ser evitado 
nomeando diferentemente as séries de imagens. 
  Na manipulação das imagens deve ser realizada a segmentação 
destas.  A segmentação é a separação das estruturas que deverão ser representadas 
no biomodelo das estruturas adjacentes indesejáveis.  Uma ferramenta prática, 
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simples e bastante útil é o threshold (limiar), utilizado, nos casos aqui descritos, 
para efetuar a separação das estruturas ósseas de interesse dos tecidos moles 
adjacentes.  Esta ferramenta baseia-se na definição de um intervalo de densidades 
de cinza que expresse, por exemplo, apenas os pixels correspondentes ao tecido 
ósseo.  Apesar de parecer uma tarefa simples, na prática é um dos pontos-chave 
do processo.  Quando este intervalo é inadequadamente determinado, haverá um 
espessamento ou um afinamento das estruturas ósseas de interesse, podendo estas 
até mesmo ser suprimidas durante o processo, resultando em alterações 
dimensionais indesejáveis (CHOI et al., 2002).  Até o momento, na maioria das 
pesquisas a definição do intervalo de threshold é empírica, não obedecendo a 
padrões específicos pré-determinados (ONO et al., 1994; KRAGSOV et al., 
1996; SUGAWARA et al., 1997 e CHOI et al., 2002).  A determinação do 
threshold teoricamente depende do conhecimento prévio dos níveis de cinza da 
estrutura desejada, no caso da TC, o osso, com valores numéricos correspondentes 
à escala de Hounsfield.  Após a determinação e a aplicação do threshold, o 
software exibe o resultado na tela e o operador pode variar o intervalo até obter a 
representação adequada de região de interesse.  A figura abaixo apresenta os 
resultados da segmentação de um crânio através do sistema para tratamento de 
imagens médicas ProMed em desenvolvimento no CenPRA (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 – Segmentação das imagens no software ProMed /CenPRA. 
 
  Na etapa de segmentação, é de suma importância o conhecimento 
da anatomia seccional, sendo essencial a presença do radiologista ou do cirurgião 
para análise do threshold escolhido.  Se a segmentação for realizada por um 
engenheiro ou um técnico, podem ocorrer alterações importantes no resultado 
final, comprometendo sobremaneira a precisão espacial e os detalhes do 
biomodelo.  Outra forma de segmentação é através de algoritmos para análise de 
contornos que podem produzir bons resultados. 
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  Além das ferramentas de threshold e análise de contorno, em 
alguns casos é necessária a edição manual das imagens nos cortes onde se observa 
a presença de artefatos metálicos.  Nesta edição, o operador determina o contorno 
anatômico desejado em cada fatia, utilizando as ferramentas: apagar, cortar, entre 
outras, semelhantes às existentes nos softwares tipo paint (KRAGSKOV et al., 
1996). 
  Um importante fator limitante foi observado em todos os 
biomodelos da amostragem.  As paredes finas da órbita e dos seios paranasais não 
foram adequadamente reproduzidas, limitação já relatada (ONO et al., 1994 e 
KRAGSKOV et al., 1996).  Acredita-se que o efeito de volume parcial possa ser 
um dos responsáveis por esta limitação e, uma solução para esta questão seria 
aumentar o intervalo de threshold de forma a incluir estas estruturas finas.  
Contudo, tal manobra produz um espessamento exagerado da cortical óssea, assim 
como a inclusão de tecidos cartilaginosos no biomodelo final (ONO et al., 1994), 
resultado este não desejável por alterar as características anatômicas, além de 
reduzir a fidelidade do biomodelo.  Outra causa que se considera como possível 
para o “desaparecimento” de paredes finas é a determinação prévia de um filtro na 
Workstation, antes do envio dos arquivos para os sistemas de tratamento de 
imagens e esta é uma prática que deve ser evitada em imagens para 
biomodelagem. 
  A não-representação adequada de estruturas finas limita a 
utilização dos biomodelos na avaliação da região orbitária e das paredes dos seios 
paranasais.  Outra conseqüência importante derivada deste fato poderia ser a 
limitação da utilização dos biomodelos na avaliação de lesões expansivas.  Como 
nestas lesões o tipo de crescimento comumente provoca um afinamento das 
corticais ósseas, estas poderiam não ser adequadamente reproduzidas no 
biomodelo.  Mais uma vez, a relação de estreita simbiose entre o 
radiologista/cirurgião e o engenheiro que produz e/ou manipula o software, 
mostra sua importância, demonstrando a necessidade do aprofundamento das 
pesquisas, envolvendo essas equipes. 
  Após a segmentação, o modelo 3D deve ser convertido num 
formato para prototipagem.  A conversão dos arquivos 3D para o formato STL, 
executada pelos softwares biomédicos, gera uma grande quantidade de triângulos, 
de forma a poder representar adequadamente a complexa topografia da região 
maxilofacial.  Isto pode acarretar alguns problemas de tamanho de arquivo 
chegando até a inviabilizar o processo de prototipagem, devido ao processamento 
exigido para o fatiamento do modelo.  Por este motivo, o arquivo STL necessita 
ser trabalhado num software específico para prototipagem rápida como o 
MAGICS (Materialise). 
  Este software é utilizado para a correção de eventuais 
inconsistências na superfície e fechamento dos triângulos bem como no 
aperfeiçoamento do número de triângulos da malha.  Neste momento, é 
importante o conhecimento do futuro uso do biomodelo para determinar 
exatamente a região de interesse, eliminando as demais estruturas, com a intenção 
de racionalizar o uso do material e diminuir o tempo de construção, reduzindo o 
custo final do biomodelo.  Para proporcionar uma adequada determinação destes 
parâmetros, o modelo 3D pode ser enviado ao cirurgião para ser avaliado através 
de softwares visualizadores específicos para este fim, como o SolidView®, sem 
necessidade do conhecimento de informática, por parte do cirurgião. 
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Materiais e Tempo de Construção 
dos Biomodelos 

 
  Quanto ao material usado na confecção dos biomodelos, deve-se 
considerar que os maiores clientes dos serviços de prototipagem são empresas que 
constroem protótipos para fins de Engenharia (GOMIDE, 2000 e 
GRELLMANN, 2001).  Por este motivo, o material não pode ser escolhido e 
modificado para a confecção de cada biomodelo, sendo utilizado aquele já 
disponível na máquina.  Contudo, atualmente, já existem algumas empresas que 
trabalham apenas com modelos biomédicos, permitindo a utilização de materiais 
mais adequados para a prototipagem biomédica. 
  No processo de sinterização (SLS) a utilização de algum tipo de 
revestimento de baixo custo pulverizado no modelo, como verniz, pode reduzir 
substancialmente a porosidade possibilitando o manuseio do modelo pelo 
cirurgião durante a cirurgia. 
  Nos biomodelos estereolitográficos (SL), a translucidez da resina 
facilita a visualização de estruturas internas como os seios paranasais; porém, 
dificulta consideravelmente a avaliação de detalhes superficiais (Fig. 3). 
 
 

B 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – Em A, modelo de SL translúcido; em B, modelo de SLS opaco proporcionando uma 

melhor visualização de detalhes.  Neste caso a utilização de contraste radiopaco fornece 
uma importante avaliação da anatomia vascular em casos de anquilose de ATM. 

 
  Os biomodelos apresentam ótima precisão para o uso em 
procedimentos cirúrgicos.  Na construção dos biomodelos, as duas técnicas 
utilizadas, SL e SLS, apresentam uma precisão dimensional que varia entre 0,5 e 
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0,1mm (KRAGSKOV et al., 1996), sendo que o efeito de volume parcial da TC e 
a determinação empírica do threshold devem ser as principais causas de possíveis 
alterações dimensionais. 
  Com relação ao tempo necessário para a confecção do biomodelo, 
foi observado que, se necessário, todo o ciclo para obtenção de biomodelos e 
planejamento cirúrgico pode ser executado em menos de uma semana, tempo este 
já relatado (KERNAN; WIMSAT, 2000). 
  Contudo, deve-se considerar a necessidade de um período mais 
realista e adequado, permitindo um planejamento detalhado dos casos, 
habitualmente complexos, para os quais esta tecnologia está indicada.  Assim, 
sugere-se o período de duas a três semanas, desde a transferência das imagens até 
a realização da cirurgia eletiva. 
  Pelo fato dos fornecedores de prototipagem rápida dificilmente 
trabalharem somente para fins biomédicos (GRELLMANN, 2001), deve-se ainda 
considerar que podem existir outras prioridades nestes serviços, alongando ainda 
mais este período.  Fatores como esses limitam a utilização da tecnologia dos 
biomodelos na cirurgia reconstrutiva primária em casos de trauma (JAMES et al., 
1999). 
  Entretanto, é possível que, após a realização dos primeiros casos, 
com o estabelecimento de uma rotina e com a familiarização das equipes 
interdisciplinares envolvidas no processo, estas limitações tendam a diminuir. 
  KERMER et al., (1999) defendem que, quando é necessário 
aguardar a estabilização do paciente traumatizado e a redução do edema facial e 
cerebral, os biomodelos podem ser utilizados inclusive na cirurgia primária em 
casos de trauma, minimizando o trauma cirúrgico, diminuindo o tempo e podendo, 
além disso, ainda vir a diminuir o número de cirurgias reconstrutivas secundárias. 
  A alocação de equipamentos e especialistas especificamente para 
prototipagem biomédica favoreceria a formação de uma equipe multidisciplinar 
integrada para a triagem dos casos, a aquisição e o tratamento de imagens, a 
prototipagem e o planejamento cirúrgico.  Esta alocação de recursos pode ser 
decisiva na redução do tempo e, para o aumento da qualidade destes serviços. 
  No futuro, a adoção destas técnicas como um procedimento padrão 
para cirurgias reconstrutivas de alta complexidade, poderá viabilizar a alocação 
destes recursos pelo do sistema nacional de saúde. 
 
 

Relato de Casos 
 
 

CASO I 
 
 
  Paciente de 28 anos, gênero masculino, vítima de acidente 
automobilístico, foi referido ao ambulatório de CTBMF da PUCRS.  Os exames 
clínico e radiográfico iniciais demonstraram uma seqüela de trauma com fratura e 
afundamento dos ossos nasais, frontal, etmóide, parede medial da órbita e 
enoftalmia acentuada do olho direito (Fig. 4).  O paciente relatava amaurose no 
olho esquerdo e, também, grande preocupação com a estética comprometida da 
região, sendo os biomodelos construídos (Quadro 1). 
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A B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. A e B – Fotografia préoperatória.  Obervar a grande depressão da região fronto nasal. 
 
 

B A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 – A e B – Execução do setup cirúrgico, no biomodelo, simulando as osteotomias e 

demarcação das regiões onde houveram dificuldades nas osteotomias planejadas sobre o 
biomodelo. 
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Fig. 6 - Planejamento realizado sobre o modelo estereolitográfico.  Em A, observa-se o 
afundamento da região frontonasal.  Em B, é demonstrado o planejamento para a futura 
reconstrução.  Em C, um guia acrílico foi construído para transferir a reconstrução 
planejada sobre o biomodelo para o paciente.  Em D, pode-se visualizar a depressão dos 
ossos nasais. 

 
Quadro 1 – Parâmetros de aquisição, segmentação e construção do biomodelo do caso I. 
 

Paciente Caso I 
Aquisição GE High Speed (General Electric) 
Exame TC helicoidal 
Formato do Arquivo de TC DICOM 
Tamanho em Mb 29 
Bits por pixel 16 
Orientação Axial 
Fatores KVp 120      mA160 
FOV 147mm 
Número Original de fatias 58 
Espessura da fatia 2mm 
Voxel 2  x 0, 287109  x  0,287109mm 
Processamento Analyze (Mayo Foundation) 
Transmissão do arquivo CD 
Voxel isotrópico 0,287109 
Fatias interpoladas 404 
Tamanho do arquivo CAD 202Mb 
Algoritmo de segmentação Threshold   250 a 2100 HU 
Cube edge 2 
Polígonos gerados 1.576.602 
Tamanho após manipulação 56 Mb 
Tempo de segmentação 1 hora 
Construção SLS (Sinterstation DTM) 
Tamanho do arquivo STL 57.737 Mb 
Espessura da camada 0.20mm 
Altura do modelo 298,22mm 
Material do modelo Nylon Composit - Protoform 
Tempo estimado 18:13 horas 
Custo estimado  R$1.300,00 
Construção SLA –250 (3D Systems) 
Espessura da camada 0,150mm 
Material do modelo Resina DSM SOMOS 7110
Tempo manipulação total 
Horas máquina +operador 
Horas máquina sozinha 

MAGICS 
4 
7 

Tempo estimado (construção) 24 horas 
Pós-processamento Forno UV 1 hora 
Custo estimado R$2.000,00 

 

http://www.dsmsomos.com/
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Fig. 7 - Aspecto transoperatório. Em A, espátula maleável limitando inferiormente a reconstrução 

com o cimento ósseo.  Em B, guia de acrílico posicionado sobre o cimento ósseo para 
transferir os contornos planejados sobre o biomodelo.  Em C, antes da reconstrução; em 
D, após a reconstrução. 

 
 

A B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 – A e B - Fotografias frontal e perfil no controle pós-operatório de 21 dias. 
 
  Neste procedimento, os aspectos mais relevantes observados pela 
equipe cirúrgica quanto à utilização do biomodelo foram: 
  1. possibilidade de avaliação global da complexa seqüela 
responsável pelo afundamento da região frontonasal, entendimento este não 
proporcionado pelas tecnologias tradicionais de diagnóstico por imagem; 
  2. elaboração do plano de tratamento interdisciplinar, bem como a 
simulação detalhada da reconstrução no setup cirúrgico.  O guia acrílico 
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confeccionado, além de determinar os contornos da reconstrução do osso frontal, 
também guiou o posicionamento dos ossos nasais e lacrimais; 
  3. compreensão da anatomia cirúrgica, aumentando a segurança, 
diminuindo o tempo cirúrgico e favorecendo a precisão das osteotomias. 
 

Caso II 
 
  Paciente de 31 anos, gênero masculino, vítima de acidente de 
trabalho, apresentava perda de substância em região frontal esquerda associada à 
fratura do complexo zigomático-orbitário com rotação medial.  O paciente 
relatava diplopia biocular e, clinicamente, observava-se restrição de movimento 
do globo ocular D. 
  Visando o planejamento cirúrgico, na preparação do arquivo 3D, 
foram realizadas duas manipulações particulares para este caso.  Inicialmente, o 
modelo virtual foi cortado no plano coronal para permitir o uso de uma plataforma 
de medidas conforme preconizado (JAMES et al., 1998) (Fig. 8).  Este corte 
virtual, também, contribuiu para a diminuição do tamanho do arquivo de 169,5 
Mb para 16,155 Mb, diminuição do tempo de construção e, conseqüentemente, do 
custo final do biomodelo. 
  O objetivo principal desta manobra foi facilitar o reposicionamento 
do osso zigomático após a osteotomia (Fig. 8).  A técnica de espelhamento foi 
utilizada para auxiliar na reconstrução do defeito craniano. 
  Assim, a imagem foi espelhada, superposta e subtraída da original, 
resultando no contorno da prótese.  Após, o software MAGICS produziu um 
negativo da prótese para ser utilizado na confecção de um guia cirúrgico (Figs. 9 e 
10). 
 

D 

B 

C 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 – Mensurações realizadas sobre uma plataforma de medidas para comparação do 

posicionamento do osso zigomático fraturado com a anatomia contralateral. A ilustração 
acima demonstra as etapas do espelhamento para confecção da prótese.  Em A, defeito 
de continuidade do osso frontal.  Em B e C utilização do espelhamento de imagens para 
determinar os (D) contornos da prótese. 
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Fig. 9 – Operações boleanas permitem a construção de uma prótese baseada na anatomia do lado 

contralateral ao defeito 
 

 
Fig. 10 - Vista do defeito em osso frontal no lado direito reconstruído a partir da anatomia 

contralateral. 
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  O biomodelo com a prótese em posição e preenchendo o defeito foi 
isolado com vaselina e um guia de resina acrílica, confeccionado para transferir o 
contorno desejado ao cimento ósseo usado para preencher o defeito na cirurgia 
(Fig. 11).  No momento da cirurgia, após a deposição do cimento, estando este 
ainda na fase plástica, isola-se o guia acrílico com vaselina estéril, posicionando-o 
sobre o cimento e reproduzindo o contorno planejado (Figs. 11 a 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11 - Ilustração demonstrando, esquematicamente, o uso do guia de acrílico para transferir o 

contorno da prótese para o cimento ósseo, no momento da cirurgia. Também é possível 
observar a relação do seio frontal com o defeito ósseo. 

 
 

A B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 - Em A, vista do defeito após o acesso coronal; (B) posicionamento do guia de acrílico 

sobre o cimento ósseo no transoperatório. 
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Fig. 13 - Aspecto transoperatório após osteotomia e reposicionamento do osso zigomático e a 

fixação da prótese de cimento ósseo com parafuso. 
 
  Neste procedimento, os aspectos mais relevantes observados pela 
equipe cirúrgica quanto à utilização do biomodelo foram: 
  1. o biomodelo virtual, baseado na anatomia contralateral, serviu de 
guia para o espelhamento e a reconstrução exata do defeito craniano.  No 
biomodelo físico a anatomia contralateral facilitou o reposicionamento do osso 
zigomático; 
  2. foi estimada uma redução de, aproximadamente, 30 minutos no 
tempo cirúrgico, porém a principal contribuição do biomodelo, neste caso, foi a 
precisão da reconstrução; 
  3. o biomodelo proporcionou o completo planejamento das 
osteotomias no osso zigomático bem como o seu reposicionamento; 
  4. o biomodelo aumentou consideravelmente a segurança e o 
entendimento do procedimento cirúrgico. 
 

Caso III: * 
 
* Caso conduzido pelos cirurgiões: César Oleskovicz, Pérsio Azenha Faber e, 

Fernando Cruz. 
  Paciente do gênero feminino, 27 anos, compareceu ao Serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Hospital das Forças Armadas do 
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Distrito Federal apresentando aumento de volume em região de corpo e ramo de 
mandíbula lado direito, referindo desconforto à movimentação mandibular e 
sensação de dormência em comissura labial.  Ao exame clínico-radiográfico 
observou-se presença de uma lesão expansiva.  Realizada a biópsia incisional 

essecado (Fig. 
4), bem como

 não havendo estresse e sim um 
bric ento

pta à função mastigatória com poucas limitações. 

Figs. 14 -

ento 
que seria ressecado, bem como os guias para determinar os locais das osteotomias. 

obteve-se diagnóstico de ameloblastoma (Fig. 14- A). 
  Os arquivos das imagens obtidas por TC foram manipulados (Bio 
Parts – Prototipagem Biomédica – Brasília - www.bioparts.com.br) gerando um 
arquivo STL para obtenção do biomodelo.  Realizou-se a cirurgia no modelo 
virtual – hemimandibulectomia – sendo utilizada a técnica do espelhamento para 
elaboração de uma prótese, em substituição ao segmento que seria r
1  os guias para determinar os locais das osteotomias. 
  Na obtenção da prótese foram confeccionados moldes para injeção 
de poliuretana.  A poliuretana derivada do óleo de mamona apresenta como 
vantagens a manipulação extremamente simples, coeficientes de elasticidade e 
resistência semelhantes aos dos ossos,
em am  na interface osso-polímero. 
  No momento da cirurgia a prótese confeccionada, baseada na 
anatomia contralateral, foi posicionada para reconstrução do defeito cirúrgico no 
intuito de restabelecer forma e função.  As perfurações para instalação da placa de 
reconstrução foram previamente demarcadas com os guias obtidos a partir do 
biomodelo, que serviram também para determinar a forma e a adaptação dos 
conjuntos, economizando tempo e favorecendo a precisão cirúrgica.  As inserções 
musculares foram reparadas e reinseridas na prótese (Fig. 16).  Em 90 dias, após a 
cirurgia, a paciente apresentou movimentos de lateralidade e protrusão, estando 
a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizada a biópsia incisional obteve-se diagnóstico de ameloblastoma.  (A, B, C e D) 
Realizou-se a cirurgia no modelo virtual – hemimandibulectomia – sendo utilizada a 
técnica do espelhamento para elaboração de uma prótese, em substituição ao segm

A 

D C 

B 
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Fig. 15 - Tumor ressecado comparado com o protótipo de poliuretana. 
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O Uso dos Biomodelos em Cirurgia Bucomaxilofacial 

ologia (PERRY et 
9  KER

cnicas necessitam ser modificadas e/ou 
radas (K

 e B - Observar a musc

 Após a produção dos biomodelos, seu uso no diagnóstico e no 
amento cirúrgico merece especial atenção. Todo o processo de fabricação só 
ificado se este biomodelo for útil no tratamento do paciente. Assim, a 
inação das reais indicações, desconsiderando o modismo e o 

ntilismo, é que determinarão o potencial desta nova tecn
8; MER, 1999 e MAZZONETTO et al., 2002). 
 Em cirurgia ortognática observou-se a utilidade do biomodelo 

guia anatômico real no momento da cirurgia, auxiliando na modelagem das 
lacas e facilitando a explicação do procedimento a pacientes e estudantes.  
ssa experiência pode-se observar que o biomodelo não contribuiu de forma 
cava para a melhora do procedimento cirúrgico.  Esta observação encontra 
entação na literatura onde é ressaltado que o uso dos biomodelos é de 

 valia para procedimentos cirúrgicos onde não existam técnicas cirúrgicas 
sagradas, ou ainda quando estas té

RAGSKOV et al., 1996). 
 Vários autores defendem o uso das tecnologias de prototipagem 

 para confecção de implantes (BILL, 1999 e HAEX; POUKENS, 1999).  
asos de seqüela de fraturas faciais ou ressecções, como aqueles aqui 
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relatados, os biomodelos apresentam uma grande contribuição para o 
planejamento e a determinação intra-operatória do local das osteotomias, para a 
diminuição do tempo cirúrgico, o aumento da segurança, a diminuição da perda 
sanguínea e a determinação dos contornos da prótese, melhorando assim 
consideravelmente o resultado final do tratamento (D’URSO et al.; KERMER et 
al., 1998; JAMES et al., 1998; HAEX; POUKENS, 1999; BILL, 1999; 

ica 
o espe amen

omodelo, estas 
ram ito se

 a determinação do sítio 
ador

a importante avaliação para a correção 

o e, assim, aprender 
cnicas sem risco para os pacientes (SAILER et al., 1998). 

 
Considerações Finais 

SHANGHERA et al., 2001 e MAZZONETTO et al., 2002). 
  Pode ser perfeitamente observado nos casos II e III, quando existia 
uma anatomia contralateral normal, podendo ser utilizada como base, a partir de 
artifícios como uma plataforma de medidas (JAMES et al., 1998) e/ou a técn
d lh to, com ótimos resultados (Figs. 9 e 14) (PERRY et al., 1998). 
  Outra grande vantagem observada com o uso de biomodelos foi o 
tempo disponível para o planejamento da cirurgia sobre uma situação quase real.  
Assim, o profissional pode elaborar a técnica, avaliar detalhes, aperfeiçoar o 
procedimento, antecipar as dificuldades e, principalmente, a solução para estas.  
Nos casos onde foram observadas dificuldades na cirurgia do bi
fo mu melhantes no momento do procedimento cirúrgico. 
  Em um caso, (não descrito neste capítulo) a necessidade e o 
tamanho do enxerto puderam ser antecipados, sendo optado pelo mento como 
região doadora.  Segundo o cirurgião, sem o planejamento com o biomodelo, um 
enxerto de crista ilíaca teria sido planejado.  Assim, o biomodelo evitou os gastos 
com uma segunda equipe cirúrgica, o uso de um sítio doador de grande 
morbidade, melhorando o resultado final, além de minimizar o custo global do 
procedimento.  Este fato encontra fundamentação na literatura que defende o uso 
destes modelos para avaliar a necessidade de enxertos e
do  (SUGAWARA et al., 1997 e KERMER, 1999). 
  Nos casos de anquilose da ATM onde o tratamento cirúrgico é 
extremamente complexo, o uso dos biomodelos é de inestimável valor.  O modelo 
fornece informações anatômicas, no pré e no transoperatório, que colaboram 
significativamente para a segurança do procedimento, a determinação das 
osteotomias e a diminuição do tempo cirúrgico (MAZZONETTO et al., 2002).  
Foi observado que a utilização de contraste radiopaco para visualização da 
vascularização em biomodelos construídos a partir de imagens de TC, embora 
ainda não relatada na literatura, fornece um
cirúrgica da anquilose da ATM (Fig. 3). 
  Na área do ensino, a biomodelagem permite reprodução de 
deformidades congênitas ou adquiridas, geralmente raras, que possam ser 
distribuídas em escolas para fins de aprendizagem.  Este potencial para 
demonstração anatômica e patológica é grande, sendo que, provavelmente, num 
futuro próximo, os biomodelos sejam integrados em práticas educacionais 
rotineiras de largo alcance em várias disciplinas.  Os biomodelos são ideais para 
ensinar e demonstrar cirurgias, sendo que estudantes, cirurgiões e radiologistas 
podem praticar um procedimento trabalhando no biomodel
té

 
  Associando as tecnologias atuais de diagnóstico por imagem e as 
de prototipagem rápida existentes em centros de pesquisa nacionais, foi avaliado o 
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processo de obtenção dos biomodelos.  Embora esta tecnologia não esteja 
difundida, atualmente seu custo já é acessível, porém sua utilização é limitada a 
seletos casos.  Na experiência da presente pesquisa, os biomodelos se mostraram 
adequados para fins de diagnóstico e tratamento de pacientes portadores de 

form

 biomodelo facilita o 

ateral normal, 

s e limitações foram observadas, merecendo ser avaliadas em futuras 
squis . 

rocedimentos diagnóstico-terapêuticos subsidiados pelo Sistema Único de Saúde. 
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