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Resumo 

A prototipagem rápida consiste numa tecnologia usada para fabricar objetos físicos a partir de 

projetos virtuais. Nas duas últimas décadas tem sido alvo de estudo por possibilitar a conceção 

rápida de protótipos na área da engenharia, contudo nos últimos anos tem sido aplicada de forma 

experimental às áreas médicas de ortopedia e medicina estomatológica dentária. 

Esta dissertação de Mestrado teve como objetivo avaliar a utilidade da aplicação da tecnologia 

de prototipagem rápida no estudo pré-cirúrgico de vários casos clínicos da área de ortopedia 

veterinária. 

Durante o período de estágio (Junho de 2014 até Novembro de 2014), no MICENVET, centre 

vétérinaire chirurgical Michel Baron e clinique vétérinaire Dr. Bardet foram acompanhados e 

analisados 132 casos clínicos que necessitaram de tomografia computadorizada. A seleção de 4 

casos clínicos incluídos nesta dissertação teve como intuito eleger casos clínicos da 

especialidade de ortopedia veterinária que tiveram tratamento cirúrgico complexo. Esta 

tecnologia foi então usada a partir do exame complementar imagiológico para reconstruir os 

protótipos virtuais das estruturas ósseas de interesse e posteriormente para conceber protótipos 

físicos que auxiliaram na realização do estudo pré-cirúrgico.  

Apesar do reduzido número de casos clínicos descritos neste estudo, este permitiu-nos concluir 

que a utilização da prototipagem rápida auxiliou de forma significativa o estudo pré-cirúrgico 

das várias cirurgias ortopédicas. Por outro lado, nos dois casos clínicos em que foram efetuadas 

as simulações cirúrgicas no modelo concebido foi notória a diminuição do tempo transcirúrgico 

e, de forma implícita, o risco cirúrgico associado.  

 

Prototipagem rápida; modelos anatómicos; ortopedia veterinária; estudo pré-cirúrgico; 

simulações cirúrgicas; risco cirúrgico. 
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Abstract 

 

Rapid prototyping is a technology used to produce physical models from virtual projects. In the 

last two decades it has been the subject of study by allowing the rapid design of prototypes in 

engineering, but in the latter years has the technology been experimentally applied to the 

medical fields, such as in orthopedics or dentistry. 

This Master's thesis aimed to evaluate the application of the usefulness of rapid prototyping 

technology in the pre-surgical study of veterinary orthopedics clinical cases. 

During the period of study between June 2014 and November 2014 in MICENVET, centre 

vétérinaire chirurgical Michel Baron and clinique vétérinaire Dr. Bardet, 132 clinical cases 

requiring CT were followed. Among them, four clinical cases were selected and further 

described in detail regarding their impact in veterinary orthopedics field. From the 

complementary imaging examination, this technology was used to obtain the virtual prototypes 

of bone structures of interest and subsequently to produce the physical prototypes used to help 

the orthopedist prior to the surgery. 

Despite of the small number of clinical cases in this study, it allowed us to conclude that the 

use of rapid prototyping helps significantly the preoperative study of various orthopedic 

surgeries. Moreover, in two cases in which surgical simulations were performed, it was noticed 

a decrease on the duration of the surgery, implying less risk for the patient. 

In this study, four orthopedic clinical cases that benefited from the application of this 

technology were reported. Despite the small number of clinical cases in this study, this allowed 

us to conclude that the use of rapid prototyping helped significantly the preoperative study of 

various orthopedic surgeries. Moreover, in two cases in which surgical simulations were 

performed in the designed model was noticeable decrease the surgical time and implicitly 

associated surgical risk. 

 

Rapid prototyping; anatomical models; veterinary orthopedics; presurgical study; surgical 

simulations; surgical risk. 
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Capítulo 1 - Revisão bibliográfica 

 

1.1 Introdução 

A prototipagem rápida (PR) é uma tecnologia que utiliza um conjunto variado de técnicas na 

criação de objetos físicos, a partir de programas de desenho assistido por computador (CAD), o 

que possibilita a transformação direta de projetos em produtos finais (Pham & Dimov, 2001; 

Chua, 2003). 

A prototipagem rápida tem inúmeras aplicações em várias áreas de atividade, de entre as que 

se destacam as que visam o campo médico, possuindo um potencial significativo na melhoria 

das atividades do mesmo.  

Recentemente surgiu uma aplicação inovadora que consiste na conceção de modelos físicos 

para estudos pré-cirúrgicos, a partir de sistemas de levantamento de forma 3D, baseados em 

exames médicos, nomeadamente ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada 

(TC) ou ecografia 3D (Rengier et al., 2010; Chung et al., 2014), sendo concebidos no âmbito 

desta o protótipo virtual e, posteriormente, o protótipo físico para utilizar no estudo pré-

cirúrgico.  

Apesar desta tecnologia já ter surgido nos anos 80 e de só recentemente ter sido realizada a sua 

aplicação de forma experimental na área da cirurgia veterinária é expectável que, para além de 

reduzir o tempo e o risco transcirúrgico associados, consiga proporcionar uma melhoria do bem-

estar dos animais durante o período pós-operatório.  

 

1.2  Prototipagem rápida 

Nas últimas décadas assistiu-se a uma revolução técnico-científico notável, tendo surgido várias 

técnicas e tecnologias que confluíram no sentido de desenvolver várias áreas, de entre elas a 

área médica (Lantada & Morgado, 2012). O advento da globalização, o aumento da 

competitividade e a crescente procura de produtos impuseram às empresas do setor industrial a 

diminuição no tempo do ciclo de desenvolvimento de produtos (Durham, 2003).  

Neste sentido, as tecnologias de fabrico rápido de formas tridimensionais sólidas por adição de 

camadas, geralmente denominadas de prototipagem rápida ou mesmo no caso particular de 

algumas tecnologias existentes, impressão 3D, surgiram inicialmente na área da engenharia 

industrial e automóvel, como forma de exponenciar a produção de protótipos e simultaneamente 

reduzir os custos associados à produção de baixa tiragem. Mais recentemente, a aplicação da 
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prototipagem rápida expandiu-se para áreas como a engenharia de tecidos e para a área médica 

(Pham & Dimov, 2001; Chua, 2003). A aplicação nesta última área tem sido alvo de diversos 

estudos em diferentes especialidades médicas, tendo grande destaque pela sua utilidade 

assinalável nas especialidades de ortopedia e de medicina estomatológico-dentária, ao permitir 

ao médico um estudo detalhado da região a intervencionar (Akiba, et al., 2013; Doney et al., 

2013).  

A prototipagem rápida surgiu como uma tecnologia inovadora que permite obter um protótipo 

de um modelo ou de um molde, composto por diversos materiais, com elevada precisão, de 

forma rápida, a partir do modelo gerado num sistema CAD 3D (Liu et al., 2006; Luo & Zhong, 

2012; Chung et al., 2014). Estas máquinas geradoras de protótipos são denominadas de 

máquinas de prototipagem rápida e permitem obter peças físicas completas, acabadas de modo 

automático, que podem ter qualquer forma, com complexidade e detalhes que não permitiriam 

a sua obtenção em máquinas convencionais de criação e produção, ou que tornariam a sua 

execução demorada ou complexa em centros de máquinas industriais numericamente 

comandadas. Dessa forma, estes instrumentos de produção, para além de diminuírem o tempo 

de produção, também reduzem o custo na obtenção de protótipos, quando comparado com os 

processos tradicionais de criação e produção. A ampla aceitação da PR deve-se à elevada 

rapidez com que se obtêm protótipos funcionais ou para visualização, nos mais variados 

materiais e com diferentes graus de complexidade, permitindo detetar erros de conceção numa 

fase inicial, onde os custos de desenvolvimento são ainda baixos, e simultaneamente reduzir a 

morosidade de desenvolvimento do protótipo final (Starosolski, et al., 2014).  

O recurso a determinadas tecnologias de PR permite produzir uma quantidade limitada de 

peças, ideal para o emprego na produção de lotes piloto, projetos experimentais ou mesmo na 

produção limitada de produtos (Chua, 2003; Cerit & Lazoglu, 2011). Tal tecnologia possibilita 

que as empresas possam desenvolver produtos de forma mais rápida (menor time to market), 

com menor custo associado e, principalmente, com um acréscimo na qualidade através de uma 

melhor avaliação do modelo tridimensional virtual por parte dos profissionais (Bullock, et al., 

2013).  

Ao contrário dos processos de criação convencionais que subtraem material da peça em bruto 

para se obter o modelo desejado, intervenção esta que é responsável, inúmeras vezes, por 

imprecisão dos limites externos da peça, os sistemas de prototipagem rápida geram a peça a 

partir da união gradativa de material, que poderá estar em estado sólido ou líquido (Biglino, et 

al., 2008). O processo geral de produção, como apresentado na figura 1, baseia-se no método 
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camada por camada, iniciando-se com processamento do modelo no formato CAD no CAM 

(programa de construção assistida por computador) próprio da máquina de prototipagem, 

obtendo-se a compilação das secções transversais da peça a trabalhar, necessárias para 

comandar a máquina ao longo do processo de produção (Ciocca, et al., 2009).  

 

Figura 1: Esquema do processo de conceção da tecnologia de prototipagem rápida (Chua, 2003). 

 

As tecnologias de prototipagem rápida existentes atualmente são inúmeras, possibilitando a 

produção de peças em múltiplos materiais, de entre eles os polímeros, os elastómeros, 

compostos de resina, compostos de madeira, cerâmica, metais ou biomateriais. Os dados para 

as máquinas de prototipagem são gerados no sistema CAD num formato de representação da 

geometria de superfície, que recria o modelo sólido pela união de múltiplos pontos, criando 

uma malha de pequenos triângulos ou faces, num ficheiro final de linguagem standard de 

triangulação (stl) (Huang, et al., 2014). Quanto menor forem os múltiplos triângulos que 

compõe o modelo tridimensional, melhor será o detalhe do mesmo. Uma vez que o ficheiro no 

formato da máquina de prototipagem é gerado, as demais operações são executadas pelo próprio 

CAM que acompanha a mesma, incluindo o seccionamento do modelo a criar. Estes softwares 

têm a capacidade de executar operações básicas de visualização, gerar e transmitir as seções 
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transversais do modelo que será construído.  Tais dados são, então, descarregados para a 

máquina que irá depositar  as camadas sucessivamente até que a peça seja gerada (Durham, 

2003).  

De salientar que as características físicas do protótipo final dependerão de vários fatores: 

tecnologia de prototipagem rápida utilizada, a definição do modelo tridimensional, parâmetros 

de impressão, CAM de modelização, material a utilizar na impressão, qualidade do serviço 

técnico e por último, eficiência no processo de pós-conceção da peça final (Rengier et al., 2010; 

Chung et al., 2014). 

 

1.3 Tecnologias de prototipagem rápida 

 As impressoras 3D, máquinas que imprimem segundo as coordenadas cartesianas objetos por 

deposição de múltiplas camadas (Durham, 2003) utilizam várias tecnologias de PR. Apesar de 

idênticas diferem no processo de construção, de entre as inúmeras tecnologias existentes, as 

mais utilizadas atualmente são: estereolitografia, sinterização seletiva a laser, modelação por 

deposição de material fundido, manufatura de objetos em lâminas, impressão por ejeção de tinta 

e adição volumétrica a laser (Scoutaris, et al., 2011). 

As características de cada tecnologia são apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1: Representação das principais diferenças existentes entre as várias tecnologias de PR (Petzold, et al., 1999). 

 

 

 Precisão Custo Vantagens Desvantagens 

Estereolitografia +++ ++  Velocidade elevada  Resistência 

moderada 

Sinterização seletiva a laser ++ +++  Impressão de objetos com dimensões 

apreciáveis 

 Variedade de materiais 

 Elevado custo 

Modelação por deposição 

de material fundido 

++ +  Baixo custo 

 Boa resistência 

 Baixa velocidade 

Manufatura de objetos em 

lâminas  

+ +  Baixo custo 

 Impressão de objetos com dimensões 

apreciáveis 

 Limitação de 

materiais 

Impressão por ejeção de 

tinta 

+ +  Baixo custo;  

 Elevada velocidade  

 Capacidade de impressão em 

multimateriais 

 Resistência 

moderada 

 Adição volumétrica a laser + ++  Impressão em grandes dimensões  Elevado custo 
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1.3.1 Estereolitografia (SLA) 

A tecnologia de estereolitografia baseia-se na projeção de um laser ultravioleta que, juntamente 

com um conjunto de espelhos galvanométricos, estruturas com função de orientar a projeção de 

um laser para que este incida nas regiões delimitadas, originam a solidificação controlada do 

material de construção, um material resinoso em estado líquido, recriando o modelo físico final, 

como ilustrado na figura 2 (Knox et al., 2005; Ebert et al., 2011). O modelo é construído sobre 

uma plataforma móvel posicionada inicialmente acima do nível da resina fotossensível, que se 

desloca no sentido vertical descendente ou ascendente, dependendo do equipamento, até ser 

coberta por uma camada de resina equivalente à espessura da camada que será posteriormente 

concebida. Em seguida é projetado um feixe de laser ultravioleta de precisão que irá incidir 

sobre a região limitada pela geometria da camada, solidificando a seção transversal do modelo, 

mantendo-se a restante resina contida no depósito no estado líquido. Após a construção da 

camada, a plataforma é deslocada no sentido contrário de modo a permitir a solidificação da 

próxima camada. O processo é repetido sucessivas vezes até que o protótipo esteja construído.  

 

Figura 2: Processo de PR com tecnologia SLA (Santos, 2009). 
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Uma vez pronto, o modelo sólido é removido do reservatório, procedendo-se a todos os 

cuidados pós-processamento, de entre eles, a remoção dos suportes de construção e a posterior 

introdução da peça num forno de radiação ultravioleta para a realização do acabamento final e 

obtenção dos protótipos finais, como apresentados nas figuras 3, 4 e 5 (Kelley et al., 2007). O 

material utilizado no processo de estereolitografia é um composto formado por uma resina 

epóxiacrilato como material base, acrescida de aditivos que proporcionam algumas 

propriedades físicas desejadas, essenciais para iniciar o processo de fotopolimerização. De 

forma a evitar um processo de polimeralização precoce, o monómero da resina é estabilizado 

para não reagir à temperatura ambiente, mantendo-se no estado líquido até ao início do processo 

de fotopolimerização (Liu et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Protótipo de um esqueleto de coelho, com 

tecnologia SLA (Doney et al., 2013)  

 

Figura 4: Disco intervertebral de rato impresso 

com tecnologia SLA (Klein et al., 2013).                    

 

Figura 5: Protótipo de um tumor 

mediastinal (Akiba et al., 2014).                    
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1.3.2 Sinterização seletiva a laser (SLS) 

Nesta tecnologia de prototipagem rápida o objeto tridimensional utiliza o processo de 

sinterização para a criação dos objetos. Este processo consiste na aglomeração e compactação 

de pós ou partículas reduzidas, a altas temperaturas, mas abaixo da temperatura de fusão, para 

obter blocos ou peças sólidas pela ação direta de um laser, como ilustrado na figura 6. Este tipo 

de impressão destaca-se pela possibilidade de obtenção de objetos com formas livres em 

diferentes materiais (polímeros, elastómeros, metais, cerâmicas e compósitos), como 

apresentado nas figuras 7 e 8, otimizando a utilização de matéria-prima (Berry et al., 1997; Liu 

et al., 2006). Segundo Griffith et al. (1996), o processo SLS tem dois subtipos distintos que 

podem ser classificados como SLS direta ou SLS indireta. A tecnologia de SLS direta aplica-se 

quando o material é sinterizado pela ação direta do laser. Na técnica de SLS indireta (aplicável 

a metais e cerâmicas), um material ligante é utilizado juntamente com o pó para dar forma ao 

objeto fabricado que posteriormente será sinterizado num forno.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Processo de PR com tecnologia SLS (Santos, 2009). 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3  Modelação por deposição de material fundido (FDM): 

A tecnologia FDM consiste num processo mecânico de produção semi-contínua de camadas 

onde o material sólido no formato de filamento é direcionado para um componente que funde 

o material de construção (extrusor), como representado na figura 9. O extrusor tem associado 

um motor marca-passo que prensa o filamento e direciona-o para uma estrutura designada de 

hotend que é responsável pelo aquecimento pré-estabelecido da temperatura. A temperatura de 

aquecimento do hotend varia entre 230 a 380 graus Celsius, dependendo do material a ser 

extrudido. No final o filamento é reencaminhado para um bico de extrusão que tem um diâmetro 

que varia entre 2.5mm e 5mm. Este movimenta-se segundo as coordenadas cartesianas, 

libertando de forma controlada o material fundido sobre a plataforma de construção ou 

plataforma de impressão para criar cada camada (Tek et al., 2008; Novakova et al., 2012). Com 

a descida gradual da plataforma, o processo repete-se até que a peça tenha sido totalmente 

fabricada. Para fixação da peça, e visando garantir uma superfície plana para iniciar a deposição 

do material, é necessário depositar uma base de espuma (poliuretano poroso rígido) sobre a 

plataforma que pode ser aquecida ou não. 

Figura 8: Protótipo de um 

osteocondroma escapular de um 

humano, tecnologia SLS, precisão 

de 200 microns (Tam et al., 

2012). 

 

Figura 7: Protótipo das câmaras cardíacas de um humano com 

evidência de um aneurisma e do volume residual presente no 

ventrículo esquerdo. Tecnologia SLS, precisão de 500 microns 

(Jacobs et al., 2008). 
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A plataforma de aquecimento tem como função manter aderida a impressão à superfície de 

impressão, sendo que a temperatura atinge até 140 graus Celsius, útil para a adesão de materiais 

que têm o ponto de fusão elevado como Nylon e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) 

(Novakova et al., 2012).  

 

 

Figura 9: Processo de PR com tecnologia FDM (Santos, 2009). 

 

Dependendo do modelo, esta impressora 3D poderá ter um ou mais extrusores, que podem 

recriar peças com vários materiais e assegurar a utilização de material de suporte seja diferente 

do material de construção da peça (Petzold et al., 1999).  

Atualmente trata-se da tecnologia mais utilizada a nível mundial, visto não ter uma tecnologia 

tão complexa como as demais existentes e, por outro lado, por se apresentar um mecanismo de 

produção mais económico, sendo por isso utilizada nas impressoras 3D domésticas e semi-

industriais. A precisão deste processo depende da precisão dos motores que comandam a 

máquina, podendo atualmente obter-se uma precisão máxima na ordem dos 0.02mm (20 

microns) de espessura de cada camada.  
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O processo FDM suporta vários materiais que podem ser escolhidos consoante as suas 

características, nomeadamente a temperatura de fusão e resistência. Alguns exemplos de 

materiais utilizados são a ABS (figura 10 e 11), policarbonatos, ceras entre outros. Na 

tecnologia FDM, devido ao facto de haver uma deposição de material de construção no estado 

líquido, é frequentemente necessário imprimir simultaneamente uma matriz de suporte que irá 

certificar a impressão correta de peças que tenham irregularidades geométricas. Este material 

de suporte sendo impresso com uma matriz menos densa, no final da impressão, é facilmente 

removido (Liu et al., 2006). 

 

 

 

1.3.4 Manufatura de objetos em lâminas (LOM)  

O processo de conceção inicia-se a partir do material original que são bobinas de papel 

laminado com cola termossensível. O mecanismo de impressão consiste num rolo que avança 

a tira de papel sobre a plataforma de construção. Nesta há uma base construída em papel e fita 

com espuma em ambas as faces. De seguida, um rolo aquecido aplica pressão de forma a fixar 

o papel à base para que, posteriormente, uma fonte de raios laser de alta precisão delimite e 

corte ao longo do contorno da primeira camada. O restante bloco de papel que se apresenta na 

figura 12 como quadriculado é a área em excesso e esse, o espaço negativo do protótipo, é então 

removido no final da impressão (McGurk, et al., 1997; Rengier et al., 2010; Saijo et al., 2011).  

Figura 11: Protótipo de um osteocondrossarcoma 

occipital de um cão, concebido a partir da tecnologia 

FDM, precisão de 100 microns. 

 

Figura 10: Protótipo de uma espinha bífida de 

um Bulldog Francês de 9 meses de idade, 

tecnologia FDM, precisão de 150 microns. 
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Figura 12: Processo de PR LOM (Santos, 2009). 

 

1.3.5 Impressão por ejeção de tinta (MJT) 

Esta tecnologia pertence a uma classe de equipamentos que usam tinta como forma de material 

agregador como apresenta a figura 13. Os protótipos são construídos sobre uma plataforma 

situada num recipiente preenchido com material pulverizado. Existe um dispositivo de 

impressão por jato de tinta que, de forma seletiva, aplica um agente agregador que funde e 

aglomera o pó nas áreas desejadas. Por sua vez, o pó que continua solto permanece na 

plataforma para dar suporte ao protótipo que vai sendo formado. À medida que o agente 

agregador é aplicado, a plataforma de impressão movimenta-se no sentido descendente, de 

forma a que a camada seguinte a ser formada seja adjacente à primeira. Na fase final do processo 

a peça é submetida a um processo de sinterização e procede-se à remoção do pó que não foi 

agregado (Rengier et al., 2010; Saijo et al., 2011). 
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Figura 13: Processo de PR da tecnologia MJT (Santos, 2009). 

 

1.3.6 Adição volumétrica a laser (LENS)  

Esta técnica inovadora na área da engenharia tem como ponto diferencial a capacidade de 

produção de protótipos metálicos a velocidades de construção satisfatórias. Como ilustrado na 

figura 14, o pó metálico é projetado para um emissor de raios laser por intermédio de um 

pulverizador de pó metálico que se encontra adjacente ao emissor. O feixe de raios laser 

atravessa o centro da plataforma de deposição e é focado para um ponto pré-definido através 

de um conjunto de lentes. Esta plataforma é movida segundo o plano cartesiano de forma a 

orientar o feixe de laser para as coordenadas corretas. Da mesma forma a plataforma é movida 

no sentido descendente após a conclusão de cada camada. Na fase final os protótipos produzidos 

são sujeitos a um acabamento necessário com o objetivo de retificar a microestrutura e 

possibilitar a presença de propriedades similares ao metal convencional (Griffith et al., 1996; 

Ramón et al., 2013). 
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Figura 14: Processo de PR com tecnologia LENS (Santos et al., 2009). 
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1.4  Aplicações 

A prototipagem rápida tem evidenciado aplicações com utilidade significativa nas mais diversas 

áreas, desde os setores diretamente ligados ao fabrico de componentes mecânicas para 

automóveis, aviação, setor aeronáutico, militar, industrial como também áreas não diretamente 

correlacionadas, como a indústria do design, neste último englobando desde peças decorativas 

até às embalagens de produtos (Ulbritch, 2007; Starosolski et al., 2014).  

O aumento da complexidade geométrica das peças do ramo aeronáutico dificulta cada vez mais 

a construção segundo meios de produção tradicionais, como também, torna economicamente 

inviável a sua constante atualização. A possibilidade de produção em baixa escala durante a 

fase de prototipagem é uma mais-valia nestes setores (Chua, 2003).  

 Na última década esta tecnologia começou a ser aplicada na área do suporte protésico, tendo 

sido notória a sua grande vantagem, o aumento significativo da capacidade de construção de 

próteses personalizadas para cada paciente, substituindo assim os modelos standard de 

produção industrial. Posteriormente iniciou-se a experimentação da aplicação médica para 

estudo cirúrgico que se baseou na conceção de modelos médicos para realização de estudos pré-

cirúrgicos. (Berry et al., 1997; Ciocca et al., 2009; Rengier et al., 2010).   

  As inúmeras aplicações da prototipagem rápida apresentam-se distribuídas por grau 

de importância no gráfico 1: 
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Gráfico 1: Principais aplicações da tecnologia PR (adaptado de Lantada & Morgado 2012). 

 

 Engenharia civil e engenharia mecânica 

Segundo Boboulos (2010), as tecnologias de PR surgiram com o objetivo de auxiliar a produção 

de protótipos na área da indústria das engenharias, destacando-se a engenharia automóvel e 

aeronáutica. Esta tecnologia foi desenvolvida de forma a permitir a obtenção de protótipos e 

ferramentas numa fase precoce do desenvolvimento do produto.  

Um dos objetivos que a engenharia concorrente ambiciona é o de fomentar a aproximação entre 

as equipas de designers, projetistas, responsáveis pela produção e por outros sectores a jusante 

do ciclo produtivo. Esta nova atitude baseia-se no facto de que as alterações no design de um 

produto ou na sua funcionalidade, quando este já se encontra nas fases de produção e 

comercialização, implicam normalmente custos elevados. É assim possível testar novas ideias 

com mais rigor antes da sua concretização, evitando-se interpretações defeituosas, 

incentivando-se a crítica construtiva, envolvendo-se os técnicos de todos os sectores 

relacionados com o ciclo do produto, prestando-se antecipadamente informações aos 

fornecedores e fabricantes de ferramentas e até reduzindo-se a necessidade de informação na 

forma de desenho 2D (Griffith c, 1996; Musto et al., 2004; Boboulos, 2010).  
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 Arquitetura 

A área de arquitetura na última década acompanhou o desenvolvimento tecnológico, como tal 

foi iniciado o estudo de utilidade da PR no auxílio de projetos. Segundo o estudo de (Oliveira, 

2008), trata-se de uma área com uma potencial aplicação, tendo em conta a limitação técnica 

existente e a representação 2D (planta, cortes, elevações e simbologias) que não permite a 

visualização clara e prática dos projetos.  

A prototipagem rápida física ou virtual acelera e amplifica o processo de desenvolvimento do 

projeto, auxiliando os projetistas a encontrar soluções espaciais compatíveis, evitando assim 

erros humanos associados. Desta forma, a coordenação aliada à ferramenta de modelação pode 

proporcionar um trabalho preciso e de qualidade já que as decisões e soluções projetuais são 

idealizadas na etapa de desenvolvimento do objeto ao invés de serem tomadas na fase de 

produção, evitando custos indesejados (Rodrigues, et al., 2010; Vizotto, 2010). 

 

 Publicidade 

Uma das áreas que mais faz uso da PR moderna é a publicidade, por recriar objetos publicitários 

de forma rápida e personalizada. A PR possui um grande potencial de aplicabilidade na área 

publicitária por conseguir adicionar informações a um produto comercial e simultaneamente 

melhorar a forma como o potencial cliente interage tanto com o produto da marca como com 

os seus protótipos (Ferreira et al., 2013; Herstad & Ebersberger, 2013). 

 

 Educação 

A área da educação tem sido alvo de inúmeros estudos que demonstraram a grande 

aplicabilidade da PR nesta área. No que toca ao ensino geral a implementação de modelos 

durante a formação escolar propicia um aumento de rendimento do aluno, visto que facilita a 

aprendizagem e melhora a componente prática das aulas. Esta tecnologia toma importância 

significativa quando aplicada ao ensino médico visto se tratar de uma área na qual os estudantes 

se deparam com inúmeras dificuldades de aprendizagem. A utilização de modelos médicos 

durante o período de aprendizagem para além de facilitar o processo de aprendizagem facilita 

o estudo e perceção tridimensional dos modelos das disciplinas médicas. Para além disso, a 

manipulação dos modelos médicos facilita também a memorização das formas a partir da 

orientação do objeto em inúmeras posições, enriquecendo desta forma o exercício mental 

(Hauffen et al., 2012; Ohlmann, 2013; Mcmenamin et al., 2014). 
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 Arqueologia e paleontologia 

Uma das formas de obtenção de dados na área da arqueologia e paleontologia é através da 

utilização de scanner 3D, um dispositivo que analisa um objeto físico, procedendo à recolha de 

dados sobre sua forma e aparência externa (cor, textura, entre outras características). Os dados 

recolhidos podem ser usados para compilar, digitalmente, modelos tridimensionais para que, 

posteriormente, sejam feitas réplicas físicas do modelo original. O uso dessa tecnologia evita 

assim o manuseio das peças, contribuindo para a conservação das mesmas. Por outro lado 

possibilita ao visitante, com recurso à réplica do modelo, conhecer com pormenor o material 

pesquisado, criando acesso às informações e detalhes da estrutura das peças que dificilmente 

seriam detetados a olho nu. Além de ser uma ferramenta importante para a reconstituição da 

história, a técnica permite que as réplicas sejam utilizadas para permuta entre os centros de 

pesquisa (Schultzén, 2011). 

 

 Design de joias 

O uso da prototipagem rápida para produção de modelos joias está a contribuir para elevar os 

padrões de competitividade da indústria da joalharia pelo facto de promover uma redução do 

tempo de produção e do custo de fabrico associado. Para além disso, a utilização da tecnologia 

de estereolitografia nesta área possibilita atualmente a recriação de peças de joalharia com rigor 

nanométrico, contrariamente à reduzida precisão das máquinas industriais convencionais 

(Hohkraut, 2010). 

 

 Bioengenharia 

A área da bioengenharia tem tido um desenvolvimento exponencial nas últimas décadas, ora 

impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico recente, ora pelo aumento da preocupação e 

exigência na área da saúde. Esta área tem um potencial significativo da aplicação deste tipo de 

materiais biocompatíveis na área da cirurgia pois, além de permitirem corrigir defeitos ósseos, 

estimulam a regeneração do osso, tornando o material biocompatível com propriedades 

similares às do tecido ósseo (Pfister et al., 2004; Oliveira et al., 2007; Inzana et al., 2014).  

As aplicações de prototipagem rápida na área da saúde podem ser divididas, do ponto de vista 

da bioengenharia, em dois grandes ramos: direto ou indireto. No processo direto o implante é 

obtido no material desejado, sem processos subsequentes, ao contrário do processo indireto em 
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que os implantes são criados com base nos moldes que quais são construídos com o material 

final (Pfister et al., 2004; Inzana et al., 2014).  

Têm sido alvo de aplicação, scaffolds que são estruturas tridimensionais constituídas por 

polímeros ou por estruturas porosas biocompatíveis concebidas para alojar células ou moléculas 

terapêuticas a serem utilizadas posteriormente na engenharia de regeneração de tecidos. O 

scaffold poroso é um dos componentes essenciais para regeneração óssea, tendo como função 

servir de intermediário para a interação celular com a matriz extracelular óssea, fornecendo um 

suporte estrutural para o tecido recém-formado. A composição e geometria do scaffold 

desempenham papéis cruciais na capacidade de colonização celular. O material deve ser 

biocompatível e ou bioreabsorvível, cujos produtos da dissolução possam ser metabolizados ou 

degradados pelo organismo, osteocondutor e ou preferencialmente osteoindutor (Leukers et al., 

2005; Ciocca et al., 2009). 

Outra aplicação vigente é a conceção de implantes que podem ser construídos em inúmeros 

materiais e como técnica inovadora recente, a bioimpressão de órgãos (Leukers et al., 2005; 

Ciocca et al., 2009; Lantada & Morgado, 2012).  

 

 Medicina humana  

A PR, apesar de ter sido inicialmente projetada para ser aplicada na área da engenharia 

industrial, tem sido utilizada e responsável nos últimos anos por inúmeros avanços na área 

médica, tendo destaque sobretudo na especialidade de cirurgia (Cui et al., 2014). Segundo 

(Ulbrich, 2007), o uso da prototipagem rápida na medicina representa 9% de investimento 

anual, quando comparado com os restantes setores industriais. Este crescimento exponencial 

do investimento tido reflete o potencial de aplicação que esta tecnologia pode vir a ter na área 

médica a médio prazo. Numa época de desenvolvimento de inúmeras tecnologias inovadoras, 

a possibilidade de se conceber um modelo físico tridimensional, bastante fiel à anatomia do 

paciente, revela-se como uma aplicação promissora na área da cirurgia. Aliado a estes fatores, 

há ainda o objetivo de tornar mais acessíveis determinadas atividades de competência médica, 

com vista a assegurar um menor tempo de resposta e a melhorar a eficiência dos procedimentos 

(Knox et al., 2005).   

É expectável que durante a presente década novas tecnologias sejam desenvolvidas no sentido 

de criar novas técnicas de auxílio cirúrgico tendo como base a PR, contribuindo para melhorar 

o trabalho do cirurgião através de uma visualização interativa da anatomia do doente e, 
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consequentemente, melhorar a compreensão médica sobretudo quando estão presentes 

situações clínicas complexas em estruturas anatómicas vitais.   

Recentemente surgiu o conceito em medicina humana de modelos anatómicos tridimensionais 

físicos, que são peças anatómicas impressas em vários materiais, criando condições que podem 

aumentar a compreensão da anatomia e patologia em causa a partir do tato, da experiência visual 

tridimensional por parte dos cirurgiões e inclusive por parte do doente (Metzger et al., 2008; 

Akiba et al., 2014).  

 

 Medicina veterinária 

Na área da medicina veterinária a utilização da tecnologia de PR está ainda pouco desenvolvida, 

perspetivando-se que nos próximos anos esta tecnologia seja responsável por um significativo 

avanço médico-tecnológico nas suas várias especialidades. Os sistemas de PR têm como 

principal função construir modelos experimentais, que utilizando tecnologia de PR virtual e 

posterior processamento permitem a criação de modelos com aplicação médica (exemplo 

ilustrado na figura 15) (Berry et al., 1997; Rengier et al., 2010). Com estes modelos em mãos 

é possível analisar as alterações morfofuncionais relacionadas com a situação clínica de cada 

doente (Schweizer, 2013).  

 

Figura 15: Modelo tridimensional e protótipo tecnologia FDM do membro torácico esquerdo de um cão (Lee, et 

al., 2012). 

 

A partir desta evolução tecnológica a utilização dos modelos criados coloca ao dispor do 

médico, ainda no período que antecede o tratamento, a oportunidade do mesmo poder avaliar 

as regiões de interesse, os defeitos anatómicos com pormenor numa perspetiva tridimensional.  

O estudo demonstra-se como uma potencial ajuda em casos clínicos em que as alterações 

anatómicas existentes não são facilmente compreendidas nos exames complementares 
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bidimensionais, fornecendo dados médicos importantes que contribuirão para um estudo 

pormenorizado. Para além da aplicação mencionada, os modelos obtidos através de processos 

de PR podem dispor de outras aplicações médicas, tais como exemplo, conceção de moldes 

para guias cirúrgicos, planeamento de tratamentos, criação de próteses, auxílio na avaliação dos 

tratamentos quimioterápicos, planeamento de radioterapia, design de implantes, design de 

instrumentos médicos, entre outras aplicações (Freitas & Noritomi, 2006; Liu et al., 2006; 

Schendel, et al., 2012). 

A PR tem sido apresentada como uma tecnologia que favorece a relação direta entre a anatomia 

real e o modelo. Estas vantagens têm vindo a despertar cada vez mais a curiosidade dos 

profissionais da área da saúde, que rapidamente constataram que é possível reduzir 

significativamente a duração dos procedimentos médicos e que para além disso possibilita a 

criação de ferramentas personalizadas adequadas a cada paciente, evidenciando-se como uma 

forte componente didática para os proprietários dos pacientes (Ulbrich, 2007; Jacob et al., 2008; 

Schweizer, 2013). 

 

Especialidades médicas 

 

1.4.9.1 Medicina estomatológico-dentária 

É uma das especialidades pioneiras na utilização das tecnologias da prototipagem virtual e física 

(Ulbritch, 2007; Metzger et al., 2008; Sun & Zhang, 2012). Ainda que as tecnologias de 

prototipagem rápida e produção rápida tenham promovido aplicações dentárias com sucesso, a 

falta de software de design satisfatório restringiu a sua aplicação ao longo da última década 

(Zhang et al., 2011).  

As potenciais vantagens oferecidas pela introdução do software CAD especializado aliado à PR 

na área da odontologia incluem: determinação e avaliação pormenorizada de todas as estruturas 

a analisar (como exemplo figura 16), a conceção rápida de um modelo físico e de próteses 

personalizadas. Segundo (Kwon et al., 2014) a adoção das tecnologias de que envolvem a PR 

contribuiu para a diminuição de erros na avaliação de doenças, diminuição do risco da 

intervenção médica e do tempo necessário para um planeamento cirúrgico. 
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Figura 16: Protótipo tecnologia FDM de uma mandibula de um cão com ameloblastoma. 

 

1.4.9.2 Ortopedia  

O sucesso da cirurgia depende de um planeamento exato baseado num diagnóstico preciso, por 

outro lado o exame clínico e a análise de exames imagiológicos determinam o sucesso do 

processo cirúrgico por ditarem a correta orientação do caso clínico. A tomografia 

computorizada e a ressonância magnética têm tido um aumento de importância no estudo pré-

cirúrgico comparativamente às técnicas imagiológicas convencionais devido à possibilidade de 

recriarem modelos tridimensionais virtuais e por fornecerem mais informações clínicas (Faur 

et al., 2013).  

De forma tradicional é aceite o treino cirúrgico com supervisão direta por um especialista, 

contudo nem sempre é possível pelo facto de haver um desequilíbrio entre o número de 

cirurgiões sem experiência cirúrgica e o número de supervisores presentes. O conceito dos 

workshops para o ensino de um grupo de trabalho tem sido um método viável para realizar 

simulações de acessos ortopédicos em cadáveres, mas que originam frequentemente falhas no 

realismo das mesmas por causa da detioração das estruturas anatómicas envolventes do acesso 

cirúrgico. Por outro lado, o uso de modelos comerciais apresenta falhas no realismo, dessa 

forma o desenvolvimento de novas abordagens didáticas revela-se como uma mais-valia para a 

prática cirúrgica. A revolução tecnológica torna assim possível a conversão de exames 

imagiológicos em modelos virtuais que reproduzem com rigor a doença existente, permitindo 

que vários médicos-cirurgiões analisem, planeiem e treinem a cirurgia de forma simultânea, 
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simulando técnicas complexas com o devido equipamento (Frame & Huntley, 2012; Grauvogel, 

et al., 2012; Mohammed, 2013; Cui et al., 2014).  

Nesta área clínica a PR, tal como nas outras especialidades, permite a realização de modelos 

tridimensionais que auxiliam o cirurgião a partir de uma análise visual e tátil dos protótipos. 

Adicionalmente estes protótipos realistas permitem o estudo do plano cirúrgico de forma prévia 

e precisa, que conduz a uma redução significativa da duração da cirurgia, bem como o número 

de erros cometidos por falta de informação sobre a área a intervir (McGurk et al., 1997; Yang 

et al., 2011; Tam, et al., 2012).  

A obtenção de modelos tridimensionais permite uma visualização clara em qualquer perspetiva 

e direção orientando os cirurgiões no plano cirúrgico e favorecendo deteção de possíveis 

anomalias da região anatómica em estudo. Possibilita a análise de desvios ósseos, auxilia no 

estudo e determinação da localização das osteotomias, para que no final seja executado um 

ensaio cirúrgico, em que se pode utilizar todo o material a utilizar ao longo da intervenção 

cirúrgica (figura 17). 

O treino cirúrgico ganha destaque sobretudo em casos clínicos com múltiplas fraturas ou 

fraturas complexas, por facilitar o ensaio da técnica cirúrgica e determinação do material 

cirúrgico a utilizar (parafusos cirúrgicos, tipo de placa a utilizar, entre outros instrumentos), 

tendo como exemplo a simulação cirúrgica representada na figura 17 (Yang et al., 2011; Frame 

& Huntley, 2012; Schweizer, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Protótipo pós-simulação cirúrgica do membro pélvico esquerdo de cão, tecnologia FDM. 
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A utilização de modelos translúcidos ou com coloração específica representativa da anatomia 

do paciente permite ainda o destaque de outras estruturas adjacentes, tais como ligamentos ou 

músculos, o que permite determinar de forma precisa qual o percurso cirúrgico a percorrer 

durante o procedimento cirúrgico e qual o método a adotar. É ainda possível a construção de 

próteses ou moldes para próteses com características geométricas iguais às da parte atingida, 

adaptando-se na totalidade ao paciente, o que irá reduzir o tempo de intervenção, já que não é 

necessário proceder a ajustes da prótese durante a cirurgia. Verifica-se também um 

melhoramento considerável do período pós-cirúrgico (Yang et al., 2011; Starosolski et al., 

2014).   

Ficou claro que a PR, através dos seus protótipos médicos, permite um melhor planeamento 

cirúrgico, já que se pode obter informações de áreas anatómicas pouco acessíveis, e assim 

conduzir à execução da melhor forma de intervenção. Por outro lado permite a obtenção de 

guias cirúrgicos, que não só diminuem o tempo da cirurgia como aumentam o rigor das 

perfurações, osteotomias e osteossínteses e permitem uma melhor compreensão, por parte do 

proprietário do paciente, daquilo a que o seu animal vai ser sujeito, para além de se obterem 

melhores resultados estéticos (Antas & Lino, 2008; Frame & Huntley, 2012; Schweizer, 2013).  

 

1.4.9.3 Neurologia 

Os neurocirurgiões deparam-se frequentemente com cirurgias complexas que envolvem 

algumas das estruturas anatómicas mais frágeis do organismo. Associado a essa problemática, 

na maioria das vezes estes operam estruturas que estão ocultas, ou não são suficientemente 

visíveis nos exames complementares (estruturas encefálicas, vasos sanguíneos, nervos 

cranianos e estruturas ósseas adjacentes) para realizar um estudo médico adequado, podendo 

originar um comprometimento do resultado da procedimento cirúrgico (Tek et al., 2008; Klein, 

et al., 2013). Outra limitação notória é a dificuldade dos médicos interpretarem as posições 

anatómicas das várias estruturas de interesse para a cirurgia a partir dos exames 

complementares bidimensionais (radiografias, ecografias, TC vista 2D e RM). Alguns exames 

possibilitam o modo 3D das estruturas (tomografia computadorizada e ecografia 3D), apesar de 

facilitarem o processo de interpretação anatómica, em determinados casos clínicos é 

insuficiente para se obterem todas as informações necessárias com vista à redução do risco 

cirúrgico (Kim et al., 2012; Schendel et al., 2012).  
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Atualmente, com recurso à tecnologia de prototipagem rápida é possível recriar com grande 

precisão as estruturas anatómicas de interesse, podendo com recurso a esta técnica, avaliar com 

rigor as relações anatómicas entre a possível lesão e as estruturas neurológicas adjacentes, 

permitindo calcular e planear um acesso cirúrgico rigoroso com base numa simulação cirúrgica 

realizada a posteriori, como representado um exemplo clínico na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Protótipo de hemicrânio de um cão com um tumor de tecidos moles (*) na região da placa crivosa do 

osso etmoide que originava alterações neurológicas. 

 

É notória a grande importância da aplicação desta tecnologia nesta especialidade médica, pois 

com a sua utilização é possível melhorar de forma significativa a compreensão clínica do 

animal, reduzindo o risco associado ao procedimento médico (Tek et al., 2008; Waran et al., 

2014). 

 

1.4.9.4 Imagiologia 

Os métodos de diagnóstico por imagem estão em constante evolução com a incorporação de 

novas tecnologias, tudo a favor da saúde e do bem-estar dos pacientes. Sabendo da importância 

do diagnóstico precoce na área médica, houve um desenvolvimento exponencial na área dos 

exames imagiológicos desde os anos 80, passando da radiografia convencional, exame 

bidimensional, para um exame tridimensional, casos da tomografia computorizada e ecografia 

3D (Antas & Lino, 2008; Tam et al., 2012). 
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Contudo, apesar dos grandes avanços desta especialidade médica, continuam a surgir 

dificuldades de interpretação e avaliação das estruturas anatómicas, muito pelo facto das 

sombras imagiológicas, dos artefactos e da perspetiva de visualização dos exames impedirem a 

sua correta avaliação do exame (Berry et al., 1997).  

Com recurso à prototipagem rápida a fase de análise e avaliação do caso clínico é facilitada 

pelo facto de não exigir conhecimentos imagiológicos avançados para se avaliar de forma 

pormenorizada a doença a avaliar. São isoladas as estruturas anatómicas desejadas durante o 

processo de renderização 3D utilizando um software CAM de renderização 3D. Este processo 

consiste na compilação de ficheiros digitais necessária para a conceção de um modelo 

tridimensional dinâmico. Na área médica possibilita ainda a eliminação de artefactos, realçando 

a região anatómica pretendida e melhorando a qualidade do modelo final. Com estas melhorias 

é possível conceber o protótipo físico que permitirá a execução de um estudo minucioso e que 

poderá diminuir a probabilidade de erro médico na avaliação do exame imagiológico, como 

ilustrado um exemplo clínico na figura 19  (Antas & Lino, 2008). 

Figura 19: A- TC de espinha bífida de cão Bulldog Francês; B- Impressão 3D tecnologia FDM, com precisão de 

300 microns. 

 

1.4.9.5 Medicina interna 

Segundo Tam et al., (2013) a medicina interna consiste num dos ramos da medicina, que 

engloba os procedimentos médicos desde o diagnóstico até ao tratamento não cirúrgico de 

doenças dos órgãos internos sendo, dessa forma, considerada como um dos grandes pilares do 

funcionamento dos centros de atendimento médico-veterinário (CAMV’s). Por essa razão esta 
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especialidade toma uma importância significativa no decurso do atendimento de um novo 

paciente, pois a sequência médica dada ao caso dependerá, em parte, da avaliação e 

interpretação correta dos diferentes exames clínicos e exames complementares realizados 

(Freitas & Noritomi, 2006; Antas & Lino, 2008). Estes últimos, em determinados casos 

específicos, ditarão o seguimento médico correto do caso clínico e, como tal, são alvo de uma 

avaliação cuidada que, frequentemente, mesmo ao terem acesso a exames complementares 

avançados (tomografia computadorizada ou ressonância magnética), a interpretação do caso 

pode ser inconclusiva ou incorreta. Assim, a necessidade de materializar estruturas anatómicas 

que compõem os vários sistemas (figura 20) apresenta-se como meio auxiliar o clínico em 

determinados casos clínicos, permitindo uma melhor avaliação dos mesmos e a correlação com 

problemas sistémicos (Berry et al., 1997; Rengier et al., 2010; Tam et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: A- Renderização 3D da traqueia de um paciente humano; B- Protótipo com tecnologia FDM (Tam et 

al., 2013). 

 

1.4.9.6 Cardiologia 

A emergência de abordagens médicas inovadoras na área de cardiologia tem diminuído o risco 

da intervenção médica e aumentado consequentemente o sucesso de cada caso clínico (Knox et 

al., 2005; Jacobs et al., 2008). Contudo estas terapias requerem treino avançado e 

simultaneamente uma boa capacidade de interpretação, avaliação por parte do cardiologista das 

estruturas cardíacas e doença cardíaca em causa (Kalejs & Segesser, 2009).  
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Atualmente, a partir dos exames imagiológicos avançados, tais como a tomografia 

computorizada e ecografia 3D, é possível realizar uma reconstrução virtual das estruturas 

cardíacas. Esta técnica tem sido utilizada para fins diagnósticos, para auxiliar na melhor 

compreensão clínica como também para fins educacionais (Olivieri, et al., 2014). Contudo, 

tem-se evidenciado como técnica limitada pelo facto de se apresentar num formato virtual, logo 

que possibilita interação reduzida. Por esse motivo, os animais de experimentação ainda são 

utilizados na investigação e desenvolvimento cirúrgico. Em contrapartida, a utilização de 

animais experimentais em grande número em investigação é cada vez mais dificultada pelos 

custos associados e pelos princípios éticos a que os investigadores estão obrigados. Nos últimos 

anos tem havido esforços no sentido de substituir os animais por modelos artificiais, surgindo 

como uma alternativa promissora para a evolução do planeamento de cirurgias cardíacas. A 

utilização da prototipagem rápida tem como fatores diferenciais, a conceção prática e em tempo 

útil de uma réplica de um órgão de um paciente específico (figura 21) com todo o realismo 

implícito, desde as dimensões, coloração das diferentes estruturas, textura e rigidez dos 

materiais, similares aos modelos vivos (Olivieri et al., 2014).  

Figura 21: Simulação de colocação de stent num coração de um paciente humano, tecnologia FDM (Olivieri et 

al., 2014). 

 

Assim, é possível a realização de um estudo preciso e complexa ao nível do sistema 

cardiovascular, que facilita a identificação das estruturas e eleva a performance médica. Da 
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mesma forma, o uso dessa tecnologia melhora a comunicação entre o corpo clínico e o 

proprietário do paciente, destacando-se como uma forte componente didática (Kalejs & 

Segesser, 2009). 

 

1.4.9.7 Oncologia 

O desenvolvimento de exames imagiológicos  conduziu a  uma  melhor avaliação da extensão 

das neoplasias e, consequentemente, a obtenção de melhores resultados terapêuticos (Akiba et 

al., 2014). Atualmente a tomografia computadorizada é usada para produzir imagens que, 

tratadas por um software específico, permitem a reconstrução tridimensional completa das 

estruturas envolvidas na região a ser intervencionada. 

A criação de protótipos biomédicos tal como ilustrado na figura 22, podem ser usados na 

identificação do estadio neoplásico, planeamento cirúrgico e, nos casos de seguimento de 

tratamentos oncológicos (radioterapia e quimioterapia) quantifica a eficácia do mesmo e adequa 

o tratamento de acordo as alterações evidentes (Kelly, et al., 2010; Tam et al., 2012; Xu et al., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Protótipo de uma porção maxilo-orbital de um cão com osteossarcoma, tecnologia FDM, precisão de 

150 microns. 

 
 

 

 



 

30 
 

1.5  Procedimento para impressão 

A metodologia de conceção dos biomodelos (protótipos concebidos para o estudo do paciente), 

segundo Berry et al., (1997) e Rengier et al., (2010) é descrita como um desenvolvimento que 

exige forte integração das ciências biomédicas, da informática e da engenharia, agregando as 

tecnologias recentes das áreas de prototipagem rápida e diagnóstico de imagens. Segundo 

Freitas & Noritomi (2006) existem oito etapas no processo de obtenção dos biomodelos (figura 

23): (1) Seleção do paciente; (2) Aquisição das imagens a partir de exames médicos compatíveis 

(obtenção do ficheiro formato DICOM); (3) Software específico – Obtenção de uma 

renderização a partir do software CAM específico; (4) Obtenção do modelo CAD; (5) Conversão 

do ficheiro para o formato editável; (6) Determinação dos parâmetros de construção; (7) 

Construção do biomodelo e por último (8) Pós-processamento (acabamentos, que podem incluir 

remoção de suportes, polimento, entre outros). 

Já Petzold et al., (1999) e Chua, (2003) resumem estas etapas em dois grupos, sendo: (1) 

obtenção tridimensional da geometria da região de interesse, onde o diagnóstico de um exame 

médico pode ser apresentado num formato virtual, ou seja, os resultados obtidos podem ser 

codificados num render (malha triangular que cria uma volumetria), sendo posteriormente 

convertida num ficheiro editável; (2) Conversão deste ficheiro virtual num modelo físico para 

análise do problema, onde o mesmo é utilizado para a criação do protótipo físico.  

 

Figura 23: Representação esquemática relativa ao processo de produção de peças com a tecnologia de PR 

(Chua, 2003). 
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1.5.1  Aquisição das imagens em TC 

A aquisição de imagem trata-se de uma fase importante na criação de um modelo 3D, 

dependendo diretamente da qualidade dos ficheiros recolhidos. Inicia-se a partir da seleção do 

paciente, seguida da realização de exames complementares imagiológicos tais como TC normal 

/ TC cone, RM que criam por defeito um ficheiro com todos os dados do exame com tipo de 

ficheiro que se designa de DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Este 

ficheiro possibilita a visualização do exame imagiológico, como também reúne todas as 

variáveis imagiológicas utilizadas (resolução do exame, espaçamento dos cortes no caso da TC, 

informação do exame, entre outros) bem como todos os dados informáticos que acompanha os 

exames. O exame imagiológico da TC normal e TC cone é interpretado a partir dos ficheiros 

no formato DICOM que delineiam a distribuição e avaliação das Hounsfield Units, unidades de 

radiodensidade que originam a imagem imagiológica final. O exame imagiológico RM é 

acompanhado dos ficheiros no mesmo formato que definem a distribuição e avaliação dos 

Voxels Units (Chua, 2003; Mohammed, 2013; Waran et al., 2014). 

 

1.5.2 Conversão de imagens médicas em ficheiro CAD 

O ficheiro DICOM reúne os dados informáticos do exame médico, que permitirão com 

utilização de programação específica de algoritmos, a compilação das unidades de 

radiodensidade. Por intermédio de um software CAM é executada a conversão do ficheiro 

DICOM num ficheiro de software CAD, sendo que a partir deste último é possível executar um 

render, modelo tridimensional editável (Lantada & Morgado, 2012; Cui et al., 2014).  

A programação de conversão tem como base a 

Geometria Computacional que delimita e 

orienta num eixo tridimensional, segundo os 

eixos x, y e z os inúmeros cortes imagiológicos 

realizados com a TC ou RM (figura 24) 

(Habana et al., 2001; Antas & Lino, 2008; 

Lantada & Morgado, 2012). 

Em função do espaçamento entre cortes de 

captura de imagens dos exames e das camadas 

produzidas no processo de prototipagem 

rápida, os planos 2D precisam, inicialmente, de ser agrupados e interligados. O método de 

Figura 24: Representação dos diagramas de 

Voronoi e Delaunay (Habana et al., 2001). 
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reconstrução é baseado na técnica da triangulação, que consiste no processo pelo qual as 

superfícies de um objeto são recobertas por triângulos, designadas meshes, os quais passam a 

formar uma superfície (Petzold et al., 1999; Santos, 2009).  

A otimização desta técnica pode ser obtida através dos diagramas de Voronoi e Delaunay. O 

diagrama de Voronoi enuncia que um conjunto de pontos no plano origina como produto final 

uma subdivisão desse plano em regiões formadas pelos lugares mais próximos a cada um dos 

pontos. Já o diagrama de Delaunay enuncia que, a partir de uma aresta, é possível detetar um 

círculo que contem os vértices da aresta mas não contem outro ponto (Boboulos, 2010). A 

conjugação dos dois diagramas no software de conversão permite diminuir a probabilidade de 

erro de cálculo do número de pontos de interseção e, consequentemente, polígonos com 

deformações geométricas (figura 25 A e 25 B) (Chua, 2003; Antas & Lino, 2008).  

 

Figura 25: Representação do processo de triangulação que se inicia na imagem A e que cria a mesh final, 

representada na imagem B (Habana et al., 2001). 

 

Consegue-se assim recriar o modelo virtual anatómico com uma precisão geométrica (rigor 

estimado atual de 1 micron) e simultaneamente com o diferencial de radiointensidade, que dá a 

possibilidade de proceder à diferenciação dos vários órgãos do paciente. A conversão é 

realizada num sistema de multiprocessamento para executar a fase da renderização (Boboulos, 

2010; Waran et al., 2014). 

Atualmente, com a aquisição das imagens dos exames complementares imagiológicos (TC ou 

RM) a partir do programa CAM convencional e utilizando equipamentos de medicina humana, 

consegue-se atingir resoluções de detalhe das peças anatómicas de cerca de 400-600 microns 

(0.4 mm-0.6mm de espessura cada corte do modelo). A espessura de cada camada conseguida 

no exame imagiológico pode atingir 1mm em cada fatia, sendo essencial para ser convertido 

em máxima qualidade no software CAM (Antas & Lino, 2008; Bahar, et al., 2014).  
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1.5.3 Conceção do biomodelo 

Após a conversão necessária para o formato padronizado stl, alcança-se a fase de modelação. 

Esta fase consiste na análise e verificação do modelo adquirido, obrigando, sempre que 

possível, a uma retificação e melhoramento do modelo inicial. É crucial avaliar a congruência 

do modelo, de forma a evitar erros durante o período de planeamento de impressão e 

consequente erro no protótipo final. Nesta fase utiliza-se softwares específicos para o efeito, 

CAM’s de avaliação tridimensional do protótipo virtual, que avaliarão os erros existentes nas 

meshes e polígonos, que podem ser corrigidos de seguida (Freitas & Noritomi, 2006; Lantada 

& Morgado, 2012).  

A penúltima fase do processo designa-se de fase de conceção do biomodelo e decorre desde o 

término do protótipo virtual, processamento do mesmo no CAM da estação de prototipagem até 

ao processo de impressão. A fase de processamento no CAM do sistema de prototipagem é 

necessária para desenvolver uma sequência de cortes transversais e criar as coordenadas para 

orientar a estação de PR durante o processo de impressão. Nesta fase são processados elementos 

importantes, como é o caso do material de suporte, aplicado a modelos com estruturas 

complexas, ainda fundamental para as várias camadas a imprimir, os pormenores da impressão, 

as regiões com velocidades de impressão específicas e a duração da respetiva da impressão  

(Chua, 2003; Ulbrich, 2007; Boboulos, 2010). 

 

1.5.4  Pós-processamento 

Independentemente da tecnologia de PR, depois da fase de conceção é necessário uma fase de 

acabamento, designada de fase de pós-processamento. Nesta etapa do ciclo de produção é 

convertido o bloco impresso, que inclui o material de suporte juntamente com o modelo final. 

Este processo inclui a subtração do material de suporte, polimento do biomodelo (no caso de se 

tratar de tecnologia FDM), limpeza da peça (no caso da tecnologia SLS) ou fototratamento no 

caso da utilização da tecnologia SLA (Kalejs & Segesser, 2009; Boboulos, 2010). 
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Capítulo 2 - Objetivos 
 

A prototipagem rápida é uma tecnologia que possibilita a conversão de um modelo virtual num 

objeto físico. Utiliza várias tecnologias que participam no processo de conceção do modelo 

físico final. Tem como aplicação médica a conceção de modelos para a realização do estudo 

pré-cirúrgico em várias áreas médicas, sendo a área médica de destaque a área de ortopedia. 

Neste sentido estabelecemos objetivos específicos: 

 

 Avaliação da aplicação de protótipos físicos na realização do estudo pré-cirúrgico 

ortopédico veterinário; 

 Avaliação da execução da simulação cirúrgica nos modelos físicos durante o estudo 

pré-cirúrgico ortopédico veterinário; 

 Avaliação da utilidade de modelos médicos virtuais durante o estudo pré-cirúrgico 

ortopédico veterinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Capítulo 3 - Materiais e métodos 

 

Este estudo foi conduzido entre 12 de Junho de 2014 e 20 de Novembro de 2014 no centro de 

referência médico veterinário MICEN VET (Médicine, Imagerie, Cancerologie, 

Endocronologie et Neurologie) e na clinique vétérinaire Dr. Bardet, ambos sediados em Paris. 

Para a sua concretização foi realizado um trabalho experimental de avaliação da técnica de 

prototipagem rápida virtual em todos os casos clínicos que necessitaram de Tomografia 

Computadorizada. A partir desse trabalho experimental desenvolveu-se um estudo de aplicação 

da prototipagem física na conceção de modelos pré-cirúrgicos. 

 

1.1    Técnica utilizada 

Relativamente à utilização da prototipagem rápida, as tecnologias são inúmeras. Por sua vez as 

ferramentas, materiais e métodos para cada tecnologia funcionam de forma distinta. Neste 

estudo foi utilizada a tecnologia FDM para a conceção dos protótipos físicos. 

 

1.2  Seleção de pacientes 

O processo iniciava-se com avaliação da consulta do paciente nos dois CAMV’s e após a 

realização da TC iniciava-se o processo de conceção do protótipo. 

 

1.3 Aquisição da TC 

Neste estudo, após uma análise clínica do paciente, realizou-se a TC segundo a região 

anatómica a avaliar. Neste teste de aplicabilidade da prototipagem física foi utilizado o modelo 

de TC: General Electric Medical Systems Co®., Brighspeed 16, USA, modelo já utilizado em 

diversos estudos prospetivos de medicina humana (Doney et al., 2013; Ramón et al., 2013). 

 

1.4   Software de conversão imagiológica 

Inicialmente, a partir das secções axiais, sagitais e coronais do exame imagiológico, delimitou-

se a região anatómica de interesse com o auxílio de filtros imagiológicos e procedeu-se às 

alterações das variáveis imagiológicas que serviram para destacar determinadas estruturas 

anatómicas.  

Como programa CAM de conversão do ficheiro DICOM para o ficheiro com formato 

compatível, foi utilizado o software SurgicalVet da empresa NewMedTech®, que possibilitou 
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a conversão direta de ficheiros imagiológicos para protótipos virtuais com uma precisão 

estimada de 1 micron. 

 

1.5   Software CAD 

 O ficheiro foi trabalhado num software CAD, em que neste caso foi utilizado o Autodesk 3DS 

Max©. Este programa comercial é utilizado na área da computação gráfica 3D ou como software 

CAD e baseia-se no modelo matemático NURBS (Modelo de superfícies básico racional não-

uniforme) que foca a representação das curvas e das superfícies livres. É utilizado nos processos 

CAD, prototipagem rápida e Engenharia Reversa nas indústrias da Arquitetura e Design 

industrial (Pereira, 2004). 

 

1.6   Software CAM  

Finalizada a avaliação do modelo no programa CAD, o biomodelo necessitou de uma análise 

da integridade das meshes e polígonos integrantes, que neste caso foi processado a partir do 

software Meshlab Pro©. 

 

1.7   Estação de prototipagem 

 Neste estudo foi utilizada unicamente a tecnologia FDM 

para produção de biomodelos. Como tal foi utilizado o 

modelo de referência Makerbot Replicator 2x© (figura 

26), já utilizado em vários estudos médicos, que se 

caracteriza por apresentar elevada fiabilidade e precisão 

(rigor do eixo z de cerca 100 microns). Trata-se de uma 

máquina de prototipagem com dois extrusores, 

disponibilizando a dupla impressão em simultâneo, 

tornando possível a impressão do biomodelo com um 

tipo de material num extrusor e o material de suporte no 

segundo extrusor (suporte que irá servir de base para o 

início da deposição do biomodelo).  

Os extrusores desta máquina têm capacidade para fundir material até 250 ºC e assim podem ser 

utilizados vários materiais para imprimir, tais como: ABS, PLA, PVA (material hidrossolúvel) e 

Nylon. Neste estudo todos os biomodelos foram impressos em ABS branco. De modo a imprimir 

Figura 26: Makerbot Replicator 2x. 
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materiais como ABS e Nylon tem incorporado o suporte de impressão aquecido que pode atingir 

temperatura máxima de 110ºC, necessário para as impressões em ABS (Doney et al., 2013). 

Esta máquina opera a partir de um CAM designado de MakerBot MakerWare e foram utilizadas 

as condições técnicas apresentadas na tabela 2. 

 

1.8   Condições utilizadas na estação de prototipagem 

 

Tabela 2: Condições utilizadas na estação de prototipagem usada neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de estação de prototipagem Makerbot Replicator 2x® 

Tecnologia de PR FDM 

Número de extrusores utilizados Utilizado apenas 1 extrusor 

Material de impressão utilizado ABS branco 

Precisão (eixo x - eixo y/ eixo z) 0.011mm (11 microns) /0.1mm (100 microns)  

Velocidade de Impressão 100 mm/s 

Temperatura de extrusão 230ºC 

Temperatura do plateau de impressão 110ºC 

Material de suporte Utilizado ABS branco 

CAM da estação de prototipagem Makerwear 3.2.0 
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Capítulo 4 – Resultados 
 

O estudo englobou no total 132 casos clínicos observados em 2 CAMV’s distintos, sediados 

em Paris: centro de referência imagiológica de Paris MICENVET- centre vétérinaire de 

Médecine, Imagerie, Cancérologie, Endocrinologie et Neurologie e clinique vétérinaire Dr. 

Bardet. Este estudo envolveu casos clínicos distribuídos pelas diferentes especialidades 

médicas (gráfico 2). No MICENVET foram acompanhados e analisados 121 casos clínicos, 

desde Junho de 2014 até ao início de Outubro de 2014, em que foram avaliadas as TC obtidas 

nas consultas decorridas durante esse período de tempo para se aplicar a tecnologia de PR 

virtual. Desses casos clínicos foi selecionado um caso clínico para aplicar a tecnologia de PR 

física no estudo pré-cirúrgico. A cirurgia foi referenciada para o centre vétérinaire chirurgical 

Michel Baron, também sediado em Paris. Na clinique vétérinaire Dr. Bardet foram 

acompanhados onze casos clínicos desde início de Outubro até final de Novembro de 2014 e 

durante este período de tempo foi aplicada a PR virtual a todos os casos clínicos com TC. Desses 

casos foi possível aplicar a tecnologia de PR física a três casos clínicos, que permitiu realizar o 

estudo pré-cirúrgico com base no modelo concebido.  

 

Gráfico 2: Distribuição dos casos clínicos avaliados por especialidades médicas nos CAMV’s MICENVET e 

Clinique vétérinaire Dr. Bardet. 
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A avaliação destes casos clínicos iniciava-se com uma consulta prévia, na qual se recolhia toda 

a informação relativa ao animal (anamnese, historial clínico e exame físico) posteriormente, o 

animal era reencaminhado para o departamento de imagiologia no qual realizaria a TC. No final 

deste exame, com vista a conceber um protótipo virtual (PR virtual), era recolhido o ficheiro 

DICOM, que seguidamente era convertido para um ficheiro compatível com o software CAD 

usado e, de acordo com a suspeita imagiológica, era isolada a região com a possível lesão. 

Desse número de casos foram estudados quatro casos clínicos, aos quais se aplicou a tecnologia 

de prototipagem rápida física (PR física), de forma a conceber os biomodelos, tendo como 

objetivo avaliar a potencialidade da prototipagem rápida no estudo pré-cirúrgico em medicina 

veterinária. 
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Capítulo 5 - Casos clínicos 

 

Caso clínico nº 1 

 

Apresentação do caso clínico 

 

1.1  Anamnese 

1.1.1 Identificação 

A “IZOUMI” (figura 27) é uma cadela da 

raça Cane Corso, fêmea, de 7 meses com 

36.5kg de peso vivo (PV). 

Trata-se de um animal indoor, vacinado e 

desparasitado internamente e 

externamente. 

 

1.1.2  Motivo da consulta 

No dia 8 de Julho de 2014 o animal 

apresentou-se à consulta por evidenciar 

uma claudicação do membro torácico 

esquerdo. Ao exame ortopédico pôde-se verificar que o animal tinha dor à manipulação 

(extensão e flexão do membro torácico esquerdo), perda progressiva da massa muscular e 

inapetência pela prática de exercício físico, sobretudo em pisos irregulares e inclinados. 

 

1.1.3  História pregressa  

O animal apresentou um crescimento rápido com claudicação progressiva desde há cerca de 2 

meses.  

 

1.2    Exame físico  

Ao exame físico a “IZOUMI” encontrava-se normal, à exceção da região do membro torácico 

esquerdo por apresentação de dor à manipulação do cotovelo esquerdo (extensão e flexão) 

Figura 27: “IZOUMI” a ser sujeita à tomografia 

computadorizada no dia 8 de Julho de 2014.  



 

41 
 

juntamente com a presença de ruídos crepitantes durante o movimento da articulação do 

cotovelo e com atrofia muscular associada. 

 

1.2.1 Lista de problemas 

 Claudicação do membro torácico esquerdo; 

 Crepitação durante o movimento da articulação do cotovelo esquerdo; 

 Atrofia muscular do membro torácico esquerdo. 

 

1.2.2 Diagnósticos diferenciais para os problemas apresentados    

Claudicação do membro torácico com atrofia muscular e crepitação: 

Em animais com idade inferior a doze meses a claudicação dos membros torácicos pode ter 

várias causas: incongruência articular; osteocondrose do ombro ou osteocondrose do cotovelo 

(ocorre em ortopedia principalmente nos animais com crescimento rápido); luxação do ombro 

ou luxação parcial de origem congénita; não união do processo ancóneo; fragmentação do 

processo coronoide medial (Walker, 1998; Harasen, 2003). 

 

1.3  Exames complementares 

Foi executada uma TC com cortes transversais de 1mm de espessura às articulações dos 

cotovelos por aquisição volumétrica espiral de 16 barras milimétricas (figura 28). A partir desta 

avaliaram-se os cotovelos, diagnosticando, em ambos, displasia do cotovelo. Verificaram-se 

várias alterações anatómicas, nomeadamente no processo coronoide medial, que apresentava 

um aspeto exuberante e com irregularidades significativas, incluindo a evidência de regiões 

osteoproliferativas. Por outro lado evidenciaram-se regiões vestigiais de osteoproliferação 

adjacentes ao processo coronoide lateral. Depois de analisar com pormenor o exame, 

determinou-se que haveria uma incongruência articular e a incisura ulnar não contactava 

diretamente com a cabeça umeral, apesar da forma anatómica estar correta. Simultaneamente, 

houve suspeita da fragmentação da porção óssea da extremidade do processo ancóneo, este que 

também apresentava irregularidades ósseas. Assim, concluiu-se que o animal apresentava 

displasia bilateral grave em ambos os cotovelos, lesão esta mais proeminente no cotovelo 

esquerdo, pelo facto deste ter associado uma grave incongruência articular, juntamente com 

anomalia do processo coronoide medial sem fragmentação e não união do processo ancóneo 

com artrose secundária marcada. 
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Figura 28: Imagens da TC em vários cortes: A- TC da articulação do cotovelo esquerdo, corte axial onde é 

evidente a fratura do processo ancóneo (*); B- TC da articulação do cotovelo esquerdo, corte sagital onde é 

evidente a presença de irregularidades significativas com regiões onde se evidencia atividade osteoproliferativa 

(*); C- TC da articulação do cotovelo esquerdo, corte coronal onde é visível a incongruência articular (*). 
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1.4    Estudo pré-cirúrgico 

Esta etapa iniciou-se com a recolha do ficheiro DICOM no dia 08 de Julho de 2014 e posterior 

avaliação e análise do mesmo. Como referido acima, com esta TC pretendia-se unicamente 

centrar o estudo no cotovelo esquerdo, apesar de este animal apresentar o cotovelo contra lateral 

igualmente lesado. Assim, nesta TC observou-se, desde logo, o processo ancóneo não unido 

com osteólise na maioria da sua extensão, processo coronoide medial fragmentado e osteófitos 

exuberantes a recobrir toda a região afetada. O caso clínico, sendo da área de ortopedia, foi 

reencaminhado para o departamento da especialidade de ortopedia no qual posteriormente com 

vista a proceder-se a um estudo rigoroso, foi aplicada a tecnologia de prototipagem rápida 

virtual (figura 29 A) e física (figura 29 B), em que com esta última concebeu-se o protótipo 

físico.  

De forma a realizar um estudo capaz de evidenciar de forma percetível as estruturas lesadas e 

de auxiliar os cirurgiões durante o estudo pré-cirúrgico, optou-se, desde logo, pela redução da 

área de estudo unicamente à região limite dos epicôndilos, processo ancóneo e processos 

coronoides, realizando-se inicialmente uma modelização tridimensional a este nível, como o 

que representam as imagens seguintes: 

 

Figura 29: Imagens das modelizações 3D do cotovelo esquerdo do paciente. A- Anomalia do processo coronoide 

lateral com região osteoproliferativa adjacente (*); B-Verificação da fratura do processo ancóneo, existência de 

osteófitos, incongruência articular e anomalia do processo coronoide medial (*). 
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Como o tratamento cirúrgico exige dois acessos cirúrgicos distintos, um na região medial do 

cotovelo e outro lateral na mesma região, o protótipo final deverá ter volumetria completa e 

deverá ser produzido à escala 1:1. 

A partir dessa modelização foi utilizado o programa próprio da impressora e realizado o 

processamento das camadas para criar um Gcode (linguagem de processo de comando de 

impressão 3D). A peça foi pré-comandada para imprimir em ABS, cor branca, com uma 

espessura de camadas de 100 microns (10-3mm), em modo rápido de impressão. O protótipo 

final teve dimensões finais de 65 mm (comprimento), 55mm (largura) e 55cm (espessura), 

como representado nas imagens da figura 30. 
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Figura 30: Fotos do protótipo físico final do cotovelo esquerdo do animal. A- Vista medial- região de 

osteoproliferação adjacente ao processo coronoide medial (*); B- Vista crânio caudal- incongruência articular, a 

incisura ulnar não contacta diretamente com a cabeça umeral (*); C- Vista dorsoventral- Processo coronoide lateral 

com região de osteoproliferação vestigial (*); D- Vista caudocranial- Verificação da fratura do processo ancóneo, 

existência de osteófitos (*);  
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1.5  Cirurgia 

A cirurgia (figura 31) foi realizada dois dias 

após a simulação cirúrgica e foi dividida em 

dois acessos distintos, acesso lateral e medial 

(figura 32A). Inicialmente efetuou-se o 

acesso lateral ao cotovelo esquerdo: após a 

incisão das várias camadas anatómicas, a 

articulação foi abordada a partir da secção do 

músculo ancóneo. De seguida procedeu-se à 

artrotomia da articulação, realizou-se a 

extração do líquido sinovial verificando-se 

que era macroscopicamente normal. Foi 

removida uma região de osteófitos desenvolvida no bordo caudal do epicôndilo lateral, sendo 

a superfície posteriormente curetada e alisada. O processo ancóneo fragmentado foi extraído 

(figura 32 B) após secção dos tecidos capsulares aderentes e a região oleocraniana proliferativa 

foi eliminada com uma serra oscilante. O acesso medial consistiu na artrotomia caudal ao 

ligamento contralateral. Por fim, uma região de osteófitos aderentes ao processo coronoide 

medial foi removida com recurso a um osteótomo e terminou-se a cirurgia com as suturas das 

camadas anatómicas correspondentes. 

 

Figura 32: A-Acesso cirúrgico ao cotovelo esquerdo; B-Fragmento do processo ancóneo removido. 

 

 

 

Figura 31: Acesso cirúrgico ao cotovelo esquerdo do 

animal. 
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1.6   Período pós-cirúrgico 

Foi aplicado um penso compressivo durante 48 horas. Como tratamento foi administrado 

carprofeno (Carprodyl®) 2mg/kg/dia, PO, BID durante 5 dias e glicosamina + condroitina 

(Condrochien®), PO, BID durante três meses. O período pós-cirúrgico decorreu com 

normalidade, tendo-se notado melhorias clínicas significativas após 2 semanas. 

As diretrizes gerais para a reabilitação da articulação do cotovelo foram seguidas segundo a 

ordem: a fase de mobilidade imediata (1ª semana à 3ª semana); a fase intermédia (4ª semana à 

6ª semana); a fase de fortalecimento (7ª semana à 11ª semana); e a fase de regresso à atividade 

normal (a partir da 12ª semana). 

 

1.7  Discussão 

A displasia do cotovelo (DC) é uma síndrome que inclui várias condições que resultam de uma 

incongruência da articulação, que eventualmente conduz a uma doença articular degenerativa 

(DAD). A DC constitui um grupo de doenças ortopédicas muito frequentes da articulação do 

cotovelo nos cães que ainda se encontram em crescimento (Fries & Remedios, 1995; Harasen, 

2003). Esta síndrome, no caso da “IZOUMI”, está provavelmente subdiagnosticada, uma vez 

que a sua confirmação diagnóstica, utilizando os exames radiográficos convencionais, não foi 

possível. Segundo a bibliografia, em cães muito jovens, o diagnóstico da DC pode ser difícil. 

A identificação destas lesões articulares como causas de DC baseia-se principalmente na sua 

localização anatómica e na origem do processo. A DC é uma condição hereditária frequente, 

que afeta 17,8% de Labradores Retriever e mais de 70% de Cães Montanhês de Berna. Esta 

doença tem uma apresentação bilateral em 35% dos cães afetados, o que se verifica no caso da 

“IZOUMI”. A progressão da doença é caracterizada por despoletar uma claudicação 

intermitente em cães jovens, principalmente de raças grandes e gigantes (Harasen, 2003), 

também algo verificado neste caso clínico. A elevada prevalência e efeitos devastadores da 

DAD do cotovelo justificam a necessidade de um rastreio preventivo e tratamento precoce 

(Fries & Remedios, 1995). Após a cirurgia foi aplicado um penso acolchoado durante 24 a 48 

horas pós-cirúrgico, de forma a minimizar o edema. Segundo (Hurov, 1984) os princípios para 

o maneio pós-operatório de um animal com DC da articulação do cotovelo incluem o controlo 

de dor, a reabilitação física e o maneio médico da DAD. No caso da “IZOUMI” foi, desde logo, 

iniciado o tratamento para a gestão da dor, seguido da aplicação de um penso compressivo. O 

maneio multimodal para a DAD foi iniciado imediatamente após a cirurgia, com o intuito de 

tratar a doença pré-existente e limitar a sua progressão. Esta abordagem deve ser adaptada às 
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necessidades do animal em questão e normalmente inclui uma combinação de controlo de peso, 

suplementação nutricional, reabilitação física e terapia com AINE’s (anti-inflamatórios não 

esteroides).  

Tratando-se de uma articulação complexa, a PR foi essencial para o estudo pré-cirúrgico deste 

caso por parte dos cirurgiões, pelo facto de permitir avaliar tridimensionalmente, com elevado 

detalhe, as estruturas anatómicas alteradas. O facto de se converter as imagens médicas num 

modelo físico possibilitou a cada cirurgião avaliar as diferentes regiões lesadas, determinar com 

grande precisão quais as estruturas anatómicas adjacentes e planear a cirurgia em tempo útil e 

com rigor cirúrgico. O protótipo, como foi impresso à escala real, deu uma vantagem ao 

cirurgião, a de conseguir as dimensões das estruturas ósseas a intervir, úmero, rádio e ulna, 

condições ideais para preparar o cirurgião para a artrotomia. Para além disso, só foi possível a 

partir do modelo físico avaliar a integridade do processo ancóneo e processo coronoide medial, 

visto que na TC tornou-se menos prático recriar a forma volumétrica e extrapolação da 

integridade anatómica dos mesmos. O protótipo deste caso clínico teve o propósito de avaliação 

e compreensão tridimensional, útil para projetar o acesso cirúrgico de acordo com a localização 

exata. Em termos de danos estruturais assinaláveis foi evidente, com o auxílio do modelo, a 

fratura do processo ancóneo, regiões de osteoproliferação e anomalias do processo coronoide 

medial. Assim, os cirurgiões puderam confirmar e quantificar a existência da fragmentação 

parcial do processo ancóneo juntamente com a existência de proliferação significativa de 

osteófitos na região do processo ancóneo. Da mesma forma, detetou-se a fragmentação do 

processo coronoide medial com a presença de uma região adjacente com evidência de 

osteoproliferação. Neste contexto foi feito um planeamento cirúrgico dividido em duas 

cirurgias, a primeira com o objetivo de remover o fragmento do processo ancóneo, com um 

acesso lateral e a segunda intervenção cirúrgica com acesso medial com o propósito de remover 

o processo coronoide medial. De forma complementar foram identificadas antes da cirurgia 

regiões críticas, zonas com osteófitos e zonas de osteoproliferação, prevenindo os cirurgiões 

para possíveis complicações de acessos cirúrgicos. Assim, concluiu-se que a PR, neste caso 

clínico, permitiu diminuir a duração da cirurgia e consequentemente o risco transcirúrgico. Do 

mesmo modo preveniu os cirurgiões para alterações críticas pouco visíveis na TC e, 

principalmente, possibilitou um planeamento cirúrgico com elevado rigor. 
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Caso clínico nº2 

 

Apresentação do caso clínico 

 

2.1  Anamnese 

2.1.1  Identificação 

O “DUPE” (Figura 33) é cão da raça Azawakh, macho, de 8 meses 

com 12kg de PV. 

Trata-se de um animal indoor, vacinado e desparasitado internamente 

e externamente. 

 

2.1.2  Motivo da consulta 

 No dia 2 de Outubro de 2014 o animal apresentou-se à consulta pelo 

facto dos donos notarem dificuldades locomotoras havia cerca de 

duas semanas e um agravamento do desvio da extremidade do 

membro torácico direito.  

 

2.1.3 História pregressa  

O animal apresentou um crescimento rápido e começou a apresentar dificuldades locomotoras 

dos membros torácicos no fim de Agosto de 2014. Adicionalmente os donos referiram o 

aparecimento acentuado da curvatura externa do radio direito.  

 

2.2   Exame físico  

Ao exame físico o “DUPE” encontrava-se normal, à exceção do 

membro torácico direito que apresentava uma curvatura e desvio 

acentuado (figura 34). De forma complementar realizou-se um exame 

ortopédico, no qual se verificou a presença de claudicação intermitente 

do mesmo membro, apesar de indolor à palpação e, simultaneamente, 

detetou-se a existência de uma deformação do membro torácico direito. 

 

 

Figura 33: “DUPE”, 

cão, raça Azawakh, de 8 

meses. 

Figura 34: Membro 

torácico direito com 

rotação externa. 
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2.2.1 Lista de problemas 

• Deformação da extremidade do membro torácico com rotação externa; 

• Claudicação variável do membro torácico direito. 

 

2.2.2 Diagnósticos diferenciais para os problemas apresentados 

Deformação da extremidade do membro torácico com claudicação do mesmo membro: nos 

animais em fase de crescimento são possíveis várias doenças: crescimento assimétrico do rádio 

e ulna, resultado do encerramento precoce das placas de crescimento; panosteítes das estruturas 

ósseas adjacentes ao cotovelo (Rovesti, et al., 2009; Deruddere & Snelling, 2014). 

 

2.3  Exames complementares 

Foram realizadas radiografias projeção 

laterolateral e projeção rostro caudal do 

membro torácico direito, a partir das quais se 

verificou a existência de radius curvus (figura 

35). Este exame complementar permitiu o 

cálculo dos CORA’s (centros de angulação e 

rotação articulares), juntamente com o cálculo 

de um valgus do carpo direito de 28º. 

De seguida, procedeu-se à realização de uma 

TC em cortes transversais de 1mm de 

espessura ao membro torácico direito e 

esquerdo por aquisição volumétrica espiral de 

16 barras milimétricas.  

Realizou-se o modo 3D convencional com o 

software da TC com o objetivo de obter o 

maior número de informações sobre a alteração esquelética existente no membro torácico 

direito do paciente. Este modo torna-se útil perante casos clínico de ortopedia, visto permitir a 

avaliação da estrutura óssea no seu todo, podendo assim ter um meio de comparação com outras 

estruturas e por essa razão facilita a posterior análise.  

Figura 35: Radiografia projeção laterolateral e 

projeção dorsoventral com cálculo dos CORA’s. 
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A partir do modo 3D da TC avaliou-se 

as estruturas ósseas do membro 

torácico (úmero, rádio, ulna e carpo) 

(figura 36A). Com este exame 

quantificou-se a rotação externa da 

extremidade do membro torácico 

direito em cerca de 25º (figura 36B). 

 

2.4   Estudo pré-cirúrgico 

O estudo começou com a recolha do 

ficheiro DICOM no dia 02/10/2014 e de 

seguida concebeu-se o render final da 

região anatómica de interesse: rádio, 

ulna e carpo. A fim de conseguir um 

modelo físico que auxiliasse a equipa 

de cirurgia, após a obtenção do modelo virtual de todo o membro torácico, efetuou-se um 

isolamento do antebraço direito do animal com o software de modelização, utilizando filtro 

ósseo (isola apenas as Hounsfield Units com radiodensidade tipo osso). 

A partir da modelização 3D concebida com o CAM de 

renderização (figura 37) confirmou-se os cálculos conseguidos da 

TC e avaliou-se, com pormenor, a deformação óssea, os CORA’s, 

estruturas adjacentes (diâmetro do rádio e ulna) e respetiva 

curvatura do radius curvus. Após o término da preparação do 

modelo 3D, foi processado no CAM da estação de prototipagem e 

foi dado comando para a impressão em ABS cor branca, com uma 

espessura de camadas de 100 microns (10-3mm) em modo rápido 

de impressão. O protótipo final teve as dimensões de 280mm 

(comprimento), 18mm (largura) e 43mm (profundidade) como 

representado na figura 38. 

 

 

 

Figura 37: Modelização 

final do cotovelo direito do 

animal, vista laterolateral.  

Figura 36: TC modo 3D do membro torácico direito com 

radius curvus. A- Evidência da curvatura radial do membro 

torácico direito; B- Cálculo da rotação externa do carpo de 

25º. 
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Figura 38: Protótipo físico final do carpo direito do animal com radius curvus e posterior simulação cirúrgica. A- 

Vista craniocaudal; B-Vista laterolateral; C- Vista mediolateral; D- Simulação cirúrgica; E-Vista laterolateral, 

protótipo pós-simulação; F-Vista craniocaudal, protótipo pós-simulação. 
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2.5   Cirurgia 

A cirurgia foi realizada um dia após a simulação cirúrgica e consistiu no 

procedimento cirúrgico realizado no membro torácico direito 

representado na figura 39. Numa primeira fase procedeu-se à osteotomia 

cuneiforme de cerca de 5mm na diáfise radial, situada a 120 mm da 

articulação úmero-radial. De seguida, procedeu-se a uma osteotomia 

cuneiforme de cerca de 10 mm num plano mais distal, situada a 25mm da 

articulação radio-carpiana. O alinhamento ósseo foi realizado com auxílio 

da colocação de uma placa nº6 com parafusos 3,5mm para a primeira 

osteotomia. A segunda osteotomia foi estabilizada com recurso a uma 

placa nº5 e parafusos 3,5mm. 

 

2.6   Período pós-cirúrgico 

Após a cirurgia procedeu-se à realização de 

radiografias de controlo, projeção laterolateral 

(figura 40A) e projeção rostrocaudal (figura 40B), 

nas quais se verificou a correta abordagem 

cirúrgica. O período cirúrgico e pós-cirúrgico 

decorreu com normalidade.  

Foi aplicado um penso de Robert Jones durante 

dez dias após a cirurgia e propôs-se restrição 

física durante seis semanas.  

Como tratamento foi administrado antibioterapia 

com cefalexina (Céphacare®) a 20mg/kg, PO, 

BID durante 4 dias e terapia antinflamatória com 

meloxicam (Metacam®) 0.1mg/kg, PO, SID 

durante 5 dias. O controlo da dor foi assegurado 

pela administração de tramadol (Topalgic®) 

3mg/kg, PO, QID durante cinco dias.  

 

 

Figura 39: Esquema 

do planeamento 

cirúrgico. 

Figura 40: Radiografias pós-cirúrgicas 

imediatas. A- Projeção laterolateral; B- Projeção 

dorsoventral. 



 

54 
 

2.7  Discussão 

Radius curvus com valgus é a deformação mais comum do membro torácico do cão. Existem 

vários tipos de radius curvus, mas o mais comum está associado ao encerramento prematuro 

das placas de crescimento distal da ulna, que origina uma deformação clássica associada, a 

curvatura crânio-lateral da extremidade do radio com valgus e rotação externa do metacarpo. A 

correção cirúrgica é indicada quando existe alteração da mobilidade, como no caso presente, 

uma intolerância ao exercício ou por prevenção da progressão da artrose secundária (Quinn, et 

al., 2000; Rovesti et al., 2009).  

Antes dos anos 80, o tratamento idealizado consistia na execução de osteotomias, associadas a 

fixadores externos com placas e parafusos aplicados, uma distração cirúrgica com um posterior 

alinhamento que se realizava numa só etapa. Durante os anos 80 a técnica de distração contínua 

caracterizava-se por uma correção, com reposicionamento dos segmentos ósseos, utilizando os 

fixadores externos de Ilizarov durante várias semanas. A partir do ano 2000, a preparação pré-

cirúrgica tem sido feita com maior precisão graças à descrição dos CORA’s (centros de rotação 

e angulação articulares), que permitem determinar, com elevado rigor, o local anatómico onde 

se deve realizar as osteotomias, tendo como base a medição dos ângulos articulares e dos eixos 

dos ossos longos (Rovesti et al., 2009; Sereda, et al., 2009).  

Com a utilização das radiografias, projeção laterolateral e dorsoventral possibilitou o cálculo 

dos CORA’s avaliando os eixos articulares e eixos anatómicos longitudinais. De forma 

complementar e analisando a projeção dorsoventral calculou-se a existência de um valgus do 

carpo de cerca 28º. Estas informações são facilmente extraídas utilizando radiografias com 

várias projeções. Contudo é notória a grande limitação de avaliar segundo uma perspetiva 2D 

um caso clínico complexo, com múltiplas anomalias esqueléticas. Perante a complexidade do 

radius curvus, dever-se-á realizar idealmente uma TC como forma de confirmar as suspeitas 

existentes com as radiografias, frequentemente com artefactos e mal realizadas, originando 

erros nos cálculos ortopédicos (Tam et al., 2012). A TC permitiu, neste caso clínico, avaliar 

todas as deformações ósseas do rádio direito. Contudo foi impossível avaliar, com precisão, 

com a projeção dorsoventral a articulação radio-carpiana direita e desta forma a reconstituição 

tridimensional da TC tornou-se essencial para diagnosticar uma rotação externa e determinar 

uma torsão externa de 25º.  

Apesar da grande utilidade da TC e do modo tridimensional convencional aplicado em casos 

clínicos ortopédicos, ainda assim é evidente a dificuldade do cirurgião planear a cirurgia, tendo 
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em conta vários cálculos e as intervenções a realizar em várias estruturas anatómicas, 

revelando-se mentalmente complexo e que frequentemente é responsável, para além dos erros 

cirúrgicos, do aumento do tempo transcirúrgico. 

Assim, torna-se necessário nestes casos, devido à complexidade das alterações anatómicas 

existentes, obter um modelo tridimensional físico a fim de possibilitar um planeamento 

cirúrgico mais fácil e mais rigoroso. 

As radiografias só fornecem informações em duas dimensões (2D) e por essa razão podem-se 

revelar insuficientes em casos clínicos com deformações complexas. Por esta razão, atualmente, 

realiza-se como exame complementar a TC, sempre que possível, e, idealmente, complementa-

se esta com a conceção de um protótipo físico, com o objetivo de planificar a cirurgia no período 

pré-cirúrgico e de simular o acesso cirúrgico no protótipo físico final (Tam et al., 2012). 

A partir do protótipo físico avaliou-se com exatidão as deformações ósseas, algo complicado 

utilizando apenas radiografias ortogonais, e procedeu-se à simulação cirúrgica. A simulação 

cirúrgica revelou grande utilidade, visto que permitiu simular com rigor cirúrgico todo o 

procedimento cirúrgico ortopédico, incluindo a osteotomia cuneiforme da diáfise radial e 

osteotomia cuneiforme a nível distal, próximo da articulação radio-carpiana e ainda realizar as 

respetivas osteossínteses e aplicação de placas e de parafusos. Por outro lado permitiu testar as 

angulações calculadas com os CORA’s. Da mesma forma foi exequível o ensaio do instrumental 

cirúrgico a utilizar na cirurgia, desde as placas de osteossíntese que foram moldadas no 

protótipo, tendo ficado prontas para aplicar no animal, a colocação de parafusos, obtendo-se no 

final todo o material pronto a utilizar na cirurgia. Tendo em conta a exigência do duplo 

alinhamento das estruturas ósseas após as osteotomias, a utilização da PR e simulação cirúrgica 

permitiram obter um resultado final significativamente positivo, sobretudo ao nível da exatidão 

do alinhamento pós-osteotomias. 

A possibilidade de manusear um protótipo à escala real revelou-se como ponto diferencial, visto 

que melhorou a perspetiva tridimensional anatómica, facilitando significativamente a 

compreensão do caso clínico por parte da equipa de cirurgia. 

Por outro lado a conceção do protótipo destacou-se pela utilidade didática para com o 

proprietário do paciente, tendo-se revelado como uma prova de confiança médica dada ainda 

no período pré-cirúrgico.  
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Caso clínico nº 3 

 

Apresentação do caso clínico 

 

3.1   Anamnese 

 

3.1.1   Identificação 

A “DELIA” é um cão da raça Bulldog Inglês, fêmea, de 6 anos com 20kg de peso vivo. Trata-

se de um animal indoor, vacinado, desparasitado internamente e externamente. 

 

3.1.2  Motivo da consulta 

No dia 29 de Outubro de 2014 o animal apresentou-se à consulta com 

uma alteração da locomoção ao nível do membro pélvico esquerdo 

(rotação interna) (figura 41). 

 

3.1.3 História pregressa  

Em Abril de 2009 o animal apresentou uma locomoção anormal do 

membro pélvico esquerdo e por essa razão realizaram-se radiografias 

à região afetada, uma TC ao membro pélvico esquerdo, tendo sido de 

seguida submetida a uma TPLO (Tibial-plateau-leveling osteotomy). 

Em Junho de 2013 o animal foi submetido à segunda TPLO de 

correção, que consistiu numa osteotomia transversa da porção proximal da tíbia com uma 

rotação externa de 30º da mesma fixando-a com uma placa de osteotomia de Slocun. 

 

3.2  Exame físico  

Realizou-se o exame físico da “DELIA” que se encontrava normal, à exceção da locomoção 

anormal do membro pélvico esquerdo. Durante o exame ortopédico verificou-se uma rotação 

interna da tíbia esquerda e uma subluxação coxofemoral esquerda. 

 

 

 

Figura 41: Verificação 

de uma rotação interna 

da tíbia esquerda. 
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3.2.1 Lista de problemas 

  Claudicação; 

  Rotação interna da tíbia; 

  Subluxação coxofemoral. 

 

3.2.2 Diagnósticos diferenciais para os problemas apresentados  

Locomoção anómala com rotação interna da tíbia: Um dos diagnósticos diferenciais é rutura do 

ligamento cruzado cranial (RLCC) por este ter como sinais clínicos deslocamento cranial e a 

rotação interna da tíbia (Weh, et al., 2011). 

Subluxação coxofemoral: Um possível diagnóstico diferencial é torsão femoral. Por outro lado 

poderá haver uma alteração do ângulo de anteversão e do ângulo de inclinação. Ambos podem 

originar uma alteração do eixo da articulação coxofemoral (Apelt, et al., 2005; Sky & Sciences, 

2005). 

 

3.3   Exames complementares 

Com base nas radiografias realizadas para a 

cirurgia da TPLO, projeção ventrodorsal da 

articulação coxofemoral (figura 42A) e 

projeção dorsoventral do membro pélvico 

esquerdo (figura 42B), detetou-se um 

aumento da inclinação do plateau tibial (45º) 

e, simultaneamente, uma diminuição do 

ângulo da anteversão para 18º. 

Procedeu-se de seguida à realização de uma 

Tomografia Computadorizada em cortes 

transversais de 1mm de espessura, desde a 

articulação coxofemoral (figura 43A) até à 

extremidade distal tibial (figura 43B). A partir da TC analisou-se as estruturas ósseas do 

membro pélvico (fémur, articulação do joelho e tíbia). Com este exame identificou-se uma 

torsão tibial esquerda de cerca de 13º, um varus tibial de 22º. 

 

Figura 42: Radiografias pré-cirúrgicas da TPLO 

realizadas em Abril de 2014. A-Projeção ventrodorsal 

da região pélvica; B- Projeção dorsoventral da 

articulação do joelho.  
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Figura 43: TC da região pélvica. A- Corte axial onde é possível verificar uma diminuição do ângulo de anteversão; 

B- Corte sagital a partir do qual se confirmar a existência de varus tibial. Realizada em Abril de 2014.  

 

3.4  Estudo pré-cirúrgico 

O estudo foi iniciado com a recolha do ficheiro DICOM no dia 29 de 

Outubro de 2014, tendo sido concebido o render final da região 

anatómica de interesse: fémur e tíbia. Tendo como interesse apenas as 

estruturas ósseas referidas anteriormente, com recurso ao CAM de 

renderização, limitou-se as peças anatómicas de interesse (figura 44). 

A partir do render comprovou-se as múltiplas deformações suspeitas 

da TC e os respetivos cálculos cirúrgicos extrapolados do exame 

imagiológico. Finalizado o modelo 3D, à semelhança dos casos 

anteriores, utilizou-se o CAM proprietário da máquina de prototipagem 

rápida, da qual foi comandada a impressão em ABS de cor branca, com 

uma espessura de camadas de 100 microns (10-3mm) em modo rápido 

de impressão. O protótipo final foi impresso à escala 1:1 e teve 

dimensões de 280mm (comprimento), 40mm (largura) e 62mm 

(profundidade) como representado na figura 45. Este modelo, para 

além de ter auxiliado na compreensão cirúrgica, possibilitou uma 

simulação precisa, que incrementou a prática cirúrgica. 

 

Figura 44: Render do 

membro pélvico 

esquerdo.  
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Figura 45: Protótipo físico final pré-simulação do membro pélvico esquerdo do animal. A- Vista caudocranial; 

B- Vista laterolateral; C- Vista craniocaudal. Protótipo físico pós-simulação, onde se pôde simular as 2 osteotomias 

e osteossínteses (da cirurgia anterior, osteotomia da tíbia e da cirurgia recente, osteotomia do fémur) e partir da 

qual se conseguiu determinar a rotação exata a aplicar na correção cirúrgica. D- Vista craniocaudal; E- Vista 

mediolateral, F-Vista proximodistal. 
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3.5  Cirurgia 

O procedimento cirúrgico foi realizado uma semana após a simulação cirúrgica e durante esse 

período de tempo houve um estudo aprofundado das possíveis abordagens cirúrgicas a aplicar 

neste caso clínico. A abordagem cirúrgica consistiu num acesso cirúrgico ao fémur do membro 

pélvico esquerdo. De seguida procedeu-se à osteotomia cuneiforme da porção distal do fémur 

para, posteriormente, ser realizada a exérese de uma porção lateral com uma angulação de 40º. 

Por fim, realizou-se uma rotação externa do fémur distal de cerca de 30º, valor avaliado no 

próprio protótipo de forma a restabelecer a orientação fisiológica do membro pélvico. Por 

último procedeu-se à fixação de uma placa de 6mm com parafusos de 3,5mm de diâmetro.  

 

3.6  Período pós-cirúrgico 

O período pós-cirúrgico decorreu com normalidade. Logo após a cirurgia realizou-se 

radiografias de controlo, projeção laterolateral do membro pélvico esquerdo (figura 46A) e 

projeção ventrodorsal da região pélvica (figura 46B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Radiografias pós-cirúrgicas imediatas. A- Projeção laterolateral do membro pélvico esquerdo; B- 

Projeção ventrodorsal da região pélvica. 

 



 

61 
 

Propôs-se restrição física durante 6 a 8 semanas tendo em conta 

a complexidade da cirurgia e de forma a evitar possíveis 

traumatismos na região intervencionada. 

Como tratamento foi administrado antibioterapia com 

cefalexina (Céphacare®) a 20mg/kg, PO, BID durante 4 dias e 

terapia antinflamatória com meloxicam (Metacam®) 0.1mg/kg, 

PO, SID durante 5 dias. O controlo da dor foi assegurado pela 

administração de tramadol (Topalgic®) 3mg/kg, PO, QID 

durante cinco dias. O animal apresentou melhorias 

significativas 3 semanas após a intervenção cirúrgica (figura 

47). 

 

3.7  Discussão 

Este caso clínico revelou-se complexo, por incluir várias anomalias esqueléticas, desde Abril 

de 2009, data em que o animal foi apresentado a primeira vez à clinica por evidenciar sinais de 

claudicação, sobretudo do membro pélvico esquerdo. Com a realização das radiografias e da 

TC concluiu-se que haveria uma anomalia ao nível da porção proximal da tíbia, um aumento 

da inclinação do plateau tibial de cerca de 45º.  

A etiologia da inclinação angular excessiva do plateau tibial tem sido atribuída ao encerramento 

prematuro da porção caudal da sua placa de crescimento e ao aumento do crescimento da porção 

cranial da placa epifisária proximal da tíbia. Este mecanismo pode ser responsável pela 

inclinação anormal e excessiva do plateau tibial. No entanto, a origem deste distúrbio na placa 

de crescimento permanece incerta, podendo ter sido traumática. A fratura na região proximal 

da tíbia geralmente acomete animais em fase de crescimento, podendo causar lesões nos 

ligamentos cruzados e colaterais, assim como causar distúrbios de crescimento por alteração na 

placa de crescimento. Num estudo foi demonstrado que o ângulo de inclinação do plateau tibial 

está associado à rutura do ligamento cruzado cranial (Weh et al., 2011). 

A rutura do ligamento cruzado cranial (RLCC) é uma afeção ortopédica que acomete com 

frequência o joelho do cão, sendo considerada causa prevalente de doença articular 

degenerativa desta articulação. O diagnóstico baseia-se principalmente na deteção da presença 

de instabilidade articular, utilizando-se os testes de gaveta e compressão tibial. Porém, a 

ausência de instabilidade não exclui a doença (Kim, et al., 2010).  

Figura 47: Exemplar no  período 

pós-cirúrgico. 
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O ângulo de anteversão do fémur corresponde ao ângulo de formação entre a cabeça do fémur 

e o colo femoral comparativamente aos côndilos femorais no plano transverso. O ângulo de 

anteversão do fémur do cão varia entre 20º e 27º grau, sendo a média nos cães de 26.97º graus 

(Weh et al., 2011). Neste caso clínico o ângulo estava assim diminuído e por isso originaria 

uma alteração do eixo coxofemoral, predispondo ao animal a displasia da anca (Ginja et al., 

2007; Tomlinson, et al., 2007).  

O animal foi inicialmente submetido a 2 cirurgias com a técnica de TPLO ou técnica de 

osteotomia de nivelamento do plateau da tíbia, técnica proposta por Slocum e Devine (1983), 

e consiste na realização de uma osteotomia em forma de cunha na região tibial proximal (Apelt 

et al., 2005).  

Contudo, o animal não apresentou melhorias no pós-cirúrgico, tendo tido, inclusivamente, um 

agravamento progressivo da rotação externa da tíbia. 

Em 2014 realizou-se a TC em que se identificou uma torsão tibial esquerda de cerca de 13º de 

forma adicional um varus tibial de 22º e simultaneamente uma diminuição do ângulo da 

anteversão para 18º.  

Por outro lado, nos cães o LCC tem a função de estabilizador da articulação fémur-tibial, 

juntamente com o ligamento cruzado caudal, limitando o deslocamento cranial da tíbia, caudal 

do fémur, rotação medial e movimentos de varus e valgus da tíbia em relação ao fémur (Kim 

et al., 2010). 

A TC neste caso clínico permitiu detetar outras alterações ortopédicas, contudo mostrou-se 

insuficiente para um planeamento cirúrgico rigoroso. Assim, a PR foi indispensável para o 

cirurgião, visto que, para além da elevada complexidade das alterações ortopédicas presentes, 

já teria sido realizada em 2009 uma cirurgia (TPLO), que agravou a lateralização do membro 

pélvico esquerdo. Com o protótipo físico final, numa primeira fase, executou-se a simulação 

cirúrgica da segunda TPLO executada com a realização de osteotomia transversa da porção 

proximal da tíbia com uma rotação externa de 30º fixando-a com uma placa de osteotomia de 

Slocun. De seguida o cirurgião pôde analisar cuidadosamente o modelo físico, averiguar o 

desvio do membro pélvico esquerdo e delimitar o local a realizar a osteotomia. Após a 

osteotomia simples ao nível da porção distal do fémur, verificou-se que se deveria fazer uma 

osteotomia cuneiforme da porção distal do fémur e por essa razão estudou-se a rotação a realizar 

com base no modelo físico, procedendo-se logo de seguida a uma exérese de uma porção lateral 
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com uma angulação de 40º. Para além disso foi ainda possível a preparação do material 

cirúrgico, moldagem da placa e seleção de parafusos no protótipo. O modelo tomou importância 

significativa no sentido de orientar o plano cirúrgico, simular a cirurgia com o cálculo exato da 

rotação necessária para corrigir as alterações fisiológicas e consequentes das cirurgias 

anteriores ao mesmo membro. 
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Caso clínico nº 4 

 

Apresentação do caso clínico 

 

4.1   Anamnese 

 

4.1.1  Identificação 

O “IMPEROR” é um cão da raça Epagneul Pequinês, macho, de 8 meses com 3kg de peso vivo. 

Trata-se de um animal indoor vacinado desparasitado internamente e externamente. 

 

4.1.2  Motivo da consulta 

No dia 12 de Novembro de 2014 o animal apresentou-se à consulta por claudicar ao nível dos 

membros torácicos, sobretudo no membro torácico direito. 

 

4.1.3  História pregressa  

O animal apresentou um crescimento rápido com claudicação progressiva há cerca de quatro 

meses. 

 

4.2  Exame físico  

No exame físico o “IMPEROR” apresentou parâmetros dentro da normalidade. Realizou-se o 

exame ortopédico no qual o animal evidenciou dor durante a hiperextensão dos cotovelos e 

movimentos de pronação e supinação forçados, sobretudo do membro torácico direito. 

 

4.2.1  Lista de problemas 

 Claudicação dos membros torácicos; 

 Dor evidente durante a hiperextensão dos cotovelos, sobretudo no membro torácico direito; 

 Dor aquando movimentos de supinação e pronação. 

 

4.2.2 Diagnósticos diferenciais para os problemas apresentados 

Claudicação do membro torácico com dor presente aquando hiperextensão dos cotovelos e 

movimentos de supinação e pronação. Para animais com idade inferior a 12 meses a claudicação 
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dos membros torácicos pode ter várias causas: incongruência articular; osteocondrose do ombro 

ou do cotovelo, característico de animais com crescimento rápido (Walker, 1998; Harasen, 

2003); luxação do ombro ou luxação parcial de origem congénita; processo ancóneo não unido; 

fragmentação do processo coronoide medial; crescimento assimétrico do rádio e ulna; 

panosteítes das estruturas ósseas adjacentes ao cotovelo; infeção local ou generalizada (Sereda 

et al., 2009). 

 

4.3   Exames complementares 

A fim de procurar a origem da dor do animal, foram executadas radiografias do membro 

torácico direito com duas projeções laterolateral (figura 48A) e dorsoventral (figura 48B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Radiografias do membro torácico direito. A-Projeção laterolateral; B- Projeção dorsoventral. 

 

Com este exame imagiológico foi possível observar a presença de luxação da cabeça do rádio 

e ao mesmo tempo determinar a ausência de artrose nas articulações do cotovelo. Detetou-se 

uma deformação monoapical radial com um centro de rotação localizado a 2.7mm da superfície 

articular proximal do rádio. 

Foi realizada uma tomografia computadorizada aos membros torácicos por aquisição 

volumétrica espiral de 16 barras milimétricas e cortes transversais de 1mm de espessura (figura 

49).  
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Figura 49: TC do carpo e metacarpo direito. A, B, C- Modo 3D com evidência da rotação externa e luxação da 

articulação do cotovelo. 

 

Avaliou-se a integridade da articulação do cotovelo direito, verificando-se a existência de 

regiões com osteoproliferação adjacentes à tuberosidade radial, de uma incongruência articular 

radial e de uma rotação externa de 90º da extremidade direita, tendo obtido como diagnóstico 

final: luxação congénita do cotovelo direito associada a uma grave incongruência articular. 

 

 

4.4  Estudo pré-cirúrgico 

O estudo pré-cirúrgico começou com a análise e extração do ficheiro DICOM no dia 12 de 

Novembro de 2014. Apesar da TC ter sido realizada aos dois membros torácicos e do membro 

torácico esquerdo ter o mesmo problema esquelético, realizou-se primeiro a correção do 

membro mais afetado, correção da luxação do rádio do membro torácico direito. 

Com vista a aplicar um estudo que destaque as estruturas anatómicas que teriam de ser 

corrigidas e de auxiliar os cirurgiões durante o planeamento cirúrgico, optou-se neste caso por 

restringir a área de estudo unicamente à região anatómica compreendida entre o úmero e os 

ossos metacarpianos. Foi possível confirmar uma incongruência articular do cotovelo direito 

com crescimento assincrónico do rádio e da ulna, luxação radial com uma rotação externa de 

cerca de 90º da extremidade do membro juntamente com a curvatura apical do rádio. Da mesma 

forma foi notória a existência de osteófitos na tuberosidade articular do rádio.  
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A peça foi pré-comandada para imprimir em ABS de cor branca, com uma espessura de camadas 

de 100 microns (10-3mm) em modo rápido de impressão, numa impressora com tecnologia 

FDM. O protótipo final teve dimensões de 65 (comprimento), 55mm (largura) e 55cm 

(espessura) como representado na figura 50. 

 

Figura 50: Protótipo físico final do membro torácico direito do paciente. A, B, C e D - Várias vistas do modelo 

que evidencia da rotação externa e luxação da cabeça do rádio. 

 

4.5  Cirurgia 

A cirúrgia realizou-se dois dias após a avaliação do protótipo e consistiu numa osteotomia do 

rádio direito, seguida de uma osteosíntese com placa e parafusos juntamente com uma 

reconstrução do ligamento colateral lateral direito. Iniciou-se a cirurgia com uma osteotomia 

do rádio direito na região do ângulo de rotação localizado a 2.7mm da sua extremidade dorsal, 

com posterior exérese de um fragmento de 4mm de comprimento. De seguida procedeu-se a 
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uma osteossíntese com uma placa de 2.0mm de diâmetro e consequente redução da cabeça do 

rádio e reconstrução do ligamento colateral lateral entre os dois parafusos.  

 

4.6   Período pós-cirúrgico 

Após a intervenção cirúrgica executaram-se várias radiografias projeção laterolateral (figura 

51A) e dorsoventral (figura 51B) do membro torácico direito que comprovaram a correta 

abordagem cirúrgica realizada. Foi aplicado um penso compressivo durante 48horas. 

Aconselhou-se a restrição de atividade física durante três semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Radiografias ao membro torácico direito. A- Projeção laterolateral; B- Projeção dorsoventral. 

 

Como tratamento foi administrado antibioterapia com cefalexina (Céphacare®) a 20mg/kg, PO, 

BID durante 4 dias e terapia antinflamatória com meloxicam (Metacam®) 0.1mg/kg, PO, SID 

durante 5 dias. O controlo da dor foi assegurado pela administração de tramadol (Topalgic®) 

3mg/kg, PO, QID durante cinco dias. O período pós-cirúrgico decorreu com normalidade, 

notando-se melhorias clínicas significativas na avaliação realizada após 2 semanas. Decorridas 

cinco semanas realizou-se o controlo radiográfico, em que se verificou uma cicatrização 

completa da osteotomia do rádio. 
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4.7   Discussão 

O cotovelo é uma articulação complexa composta pelo úmero distal, rádio e ulna proximais. A 

incongruência do cotovelo (IC) é caracterizada pelo mau alinhamento de um desses três ossos 

da articulação. Este caso clínico apresenta um crescimento assincrónico do rádio e ulna, tendo 

a ulna menores dimensões relativamente ao rádio, originando uma luxação do cotovelo 

juntamente com uma rotação externa radial. 

A luxação do cotovelo é uma anomalia esquelética relativamente frequente em cães. As 

luxações congénitas da cabeça do rádio são comuns em raças condrodistróficas, como a raça 

Pequinês, Dachshund e Bulldog, podem ser encontradas noutras raças incluindo o Yorkshire 

Terrier, Boxer, Golden Retrievers. Correlação feita com este caso clínico pelo facto de desde 

os quatro meses o animal apresentar sintomatologia (Deruddere & Snelling, 2014). 

A etiopatogenia pode ter fator genético e pode ocasionalmente envolver um encerramento 

precoce da placa de crescimento da ulna distal consequente a um traumatismo, originando uma 

desproporção anatómica entre a ulna e o rádio que continua em crescimento. Nesta situação é 

algo incerto, pelo facto de o dono não ter reportado qualquer acontecimento de traumatismo 

(Harasen, 2012). 

Em alguns casos a subluxação ou luxação ulnares podem incluir luxação da cabeça do rádio. 

Os cachorros com luxação da cabeça do rádio são tipicamente apresentados entre os dois e os 

quatro meses de idade com claudicação com um variado grau de deformação da região do 

cotovelo com valgus do presente carpo (Harasen, 2003).  

O diagnóstico pode ser realizado por palpação da cabeça radial e é confirmado com radiografia. 

O envolvimento bilateral é comum (Quinn et al., 2000), algo identificado neste caso clínico, 

um comprometimento bilateral dos membros torácicosmem, com uma luxação e rotação 

externa do rádio. O diagnóstico foi feito com base na história pregressa, exame físico e com 

várias projeções radiográficas. Este último exame foi essencial para determinar que a zona de 

rotação do rádio estaria a 2,7mm da porção proximal do mesmo. Foi feita uma TC no qual se 

aplicou o modo 3D com software convencional da TC, com vista a permitir um cálculo e estudo 

rigoroso da anomalia esquelética, tendo sido verificado uma rotação externa de 90º do rádio e 

observado com maior rigor a curvatura monoapical do mesmo. Mesmo com o auxílio da TC e 

a modelização 3D da mesma, há neste tipo de casos clínicos a dificuldade do cirurgião realizar 

um planeamento cirúrgico esquemático preciso. De forma a completar este estudo foi concebido 
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o protótipo do membro torácico direito, que auxiliou o cirurgião na planificação rigorosa do 

acesso cirúrgico, na verificação do local do centro de rotação anómalo e na quantificação da 

luxação do rádio. 

Segundo Greg, (2012), o primeiro sinal clínico ocorre frequentemente após a fase de rápido 

crescimento, entre os 4 e 6 meses de idade, mas pode também manifestar-se mais tarde. 

O tratamento cirúrgico, quando realizado numa fase precoce da doença, resulta na emissão de 

um prognóstico favorável e no restabelecimento da locomoção.  

Uma das técnicas cirúrgicas mais utilizadas consiste na execução de uma osteotomia da diáfise 

radial, encurtando o rádio de forma a obter-se a posição normal do mesmo (Greg, 2012). Esta 

técnica foi utilizada neste caso tendo em conta os cálculos realizados a partir do protótipo e 

com este recurso foi possível corrigir com maior segurança o centro de rotação anormal do 

rádio e corrigir a luxação associada ao mesmo.  
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Capítulo 6 - Limitações do estudo 
 

Segundo Petzold et al., (1999) e Rengier et al., (2010) em medicina humana é utilizada a 

impressão de protótipos com espessura de camadas no eixo de Z de 150 microns. Neste estudo, 

em casos clínicos de medicina veterinária, pelo tamanho das estruturas anatómicas ser inferior 

quando comparado ao dos modelos de medicina humana foram realizados protótipos com uma 

espessura de 100 microns no eixo Z, que permitiram a representação das estruturas anatómicas 

de interesse na área da ortopedia. Contudo, será expectável que para estudos de casos clínicos 

pertencentes às subáreas cirúrgicas como: neurocirurgia, cirurgia estomatológico-dentária e 

cirurgia oncológica seja necessária uma espessura de camada Z significativamente inferior, 

exigindo a utilização de PR avançada. Também pelo facto de se ter utilizado uma TC que tem 

como capacidade máxima a realização de cortes mínimo de 1mm de espessura, limita a 

qualidade das peças finais. De forma a minimizar estes erros, utilizou-se um CAM de 

renderização, que melhorou de forma significativa a qualidade final do modelo (Taft, et al, 

2011). 

Apesar da precisão de produção dos protótipos constatada neste estudo foram notórias várias 

limitações técnicas, desde logo erros associados à má calibração do eixo do Z da estação de 

prototipagem, o que exigiu ao longo do estudo várias calibrações que foram responsáveis pela 

variação micrométrica da espessura das camadas transversais dos protótipos físicos finais. Estas 

variações pouco significativas não colocaram em causa a qualidade do protótipos finais 

contudo, de salientar que no caso de se pretender conceber protótipos que envolvam estruturas 

com dimensões inferiores, a utilização da estação de prototipagem rápida poderá comprometer 

a fiabilidade e precisão dos modelos finais. 

Relativamente à precisão de impressão do eixo X-Y não se identificaram alterações 

significativas.  

Outra limitação evidente em protótipos de maiores dimensões foi a dimensão máxima de 

impressão da estação de prototipagem rápida utilizada neste estudo, o que levou a que não 

concebessem alguns dos protótipos inteiros (“DUPE” e “DELIA”) e, por essa razão, os modelos 

virtuais foram divididos em duas partes, exigindo um pós-processamento com aplicação de 

cianocrilato na interface das duas partes sólidas. 

Outra limitação visível com a utilização deste tipo de estação de prototipagem rápida foi a 

morosidade na conceção dos protótipos que, para este estudo, o tempo de produção de cada 
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peça com uma resolução de 100 microns a uma velocidade de impressão de 100 mm/s variou 

entre 4h 30 min (caso dos protótipos mais pequenos) e 12 horas (protótipos de maiores 

dimensões). Assim, a conceção de protótipos 3D em estações de prototipagem não industriais 

fica limitada aos casos que não sejam urgentes pela sua conceção morosa (Rengier et al.,2010). 

Por outro lado, o custo de produção, por ser dispendioso, leva a que haja uma contenção na 

conceção dos protótipos. 

Acrescenta-se ainda que, a limitação da resistência dos protótipos de pequenas dimensões 

sugere que a simulação cirúrgica é mais facilmente praticável sobretudo em protótipos de 

dimensões consideráveis. 

Apesar de não se justificar a aplicação generalizada da tecnologia de PR no planeamento 

cirúrgico, especialmente nos casos mais simples, pois os exames complementares atuais 

conseguem fornecer dados suficientes para se realizar um planeamento cirúrgico capaz, para 

casos mais complexos o custo adicional da PR oferece uma opção inovadora e de grande 

utilidade que promove uma diminuição da duração da cirurgia, diminuição do risco 

transcirúrgico, resultando no aumento da taxa de sucesso do procedimento cirúrgico (Berry et 

al., 1997; Petzold et al., 1999; Rengier et al., 2010). 
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Capítulo 7 - Conclusão 

O estudo apresentado, apesar de não envolver um número significativo de casos clínicos, torna 

bem evidente a grande utilidade da tecnologia da PR por esta possibilitar um planeamento 

cirúrgico preciso e, em alguns dos casos, uma simulação cirúrgica realista. 

Nos casos clínicos “IZOUMI” e “IMPEROR” foram cedidos os protótipos que, por serem de 

áreas anatómicas de pequenas dimensões, o cirurgião optou por realizar apenas o planeamento 

cirúrgico com base na análise dos modelos. Estes tiveram utilidade para o cirurgião, pelo facto 

de terem facilitado a compreensão das anomalias esqueléticas possibilitando a localização de 

cada acesso cirúrgico e das estruturas anatómicas a corrigir. Da mesma forma foi possível 

confirmar todos os cálculos cirúrgicos pré-obtidos, verificar o acesso cirúrgico e selecionar o 

material cirúrgico mais adequado para a correção a realizar. 

No que concerne aos casos clínicos “DUPE” e “DELIA”, por apresentarem complexidade nas 

deformações ósseas, problemas associados e pelo facto dos protótipos terem dimensões 

apreciáveis, o cirurgião executou um estudo pré-cirúrgico prévio com base no protótipo e, 

posteriormente, teve oportunidade de simular as cirurgias nos biomodelos, testando a técnica 

planeada. Foi, assim, possível confirmar e corrigir os cálculos cirúrgicos já previamente 

obtidos, mas também foram simuladas de modo rigoroso as técnicas do procedimento cirúrgico.  

Em suma, com este estudo concluiu-se que a aplicação da tecnologia PR na área cirúrgica tem 

um impacto significativo em cirurgias complexas, dando a possibilidade ao cirurgião de 

executar um planeamento cirúrgico rápido e rigoroso, resultando numa diminuição da duração 

das cirurgias e, consequentemente numa redução do risco das mesmas. 
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