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1. Especialistas no assunto
2. Estrategista de Telemedicina

3. Digital Designers

É a arte de se comunicar usando os 
recursos da computação gráfica 3D.
Aprendizado de assuntos complexos de 
uma forma simples e dinâmica.
Produção em impressora 3D –Anatomia 
Realística Morfofuncional



Impressora 3D
Fused Deposition Modeling

( FDM )
Filamentos de plástico ABS 
ou PLA (Ácido Poliláctico)



Durante a impressão



Feto de 6 semanas

Musculatura
da face





Impressora 3D
Resina líquida Fotocurável por UV

Método por
Estereolitografia (SLA)/ 1986



Durante a impressão de várias 
estruturas mandíbula, 

sistema auditivo e
2 vértebras



Fase de impressão
Sistema de Fonação com

laringe, traqueia, esófago e vertebras 
cervicais

Pré-Finalização





http://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/impressoras-3d-mudam-a-vida-de-pacientes-que-
precisam-de-proteses-03102014

http://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/impressoras-3d-mudam-a-vida-de-pacientes-que-precisam-de-proteses-03102014


http://info.abril.com.br/tvinfo-novo/infonews/profissionais-usam-impressoras-
3d-medicina-81fc2116be89b8467ba7f4ea22ccc1cc.shtml? 

http://info.abril.com.br/tvinfo-novo/infonews/profissionais-usam-impressoras-3d-medicina-81fc2116be89b8467ba7f4ea22ccc1cc.shtml


Virada Científica USP

11/10/2014

10:00 – 17:00h



Plexo Braquial e 

nervos intercostais



Pelve
Feminina



Polígono 
de Willis

Glândula 
Pineal



Sistema Auditivo



Estrututura
Celular da 
Cóclea
Órgão de
Corti



Coração e grandes vasos



Tórax e órgãos
encaixáveis



Tronco 
encefálico, 
quiasma óptico, 
trigêmio, etc



Realidade
Aumentada





Planejamento de cirurgias complexas
Produção em Impressora 3D

Reconstrução 
3D a partir de  
Tomografia





• Sinterização Seletiva a Laser (SLS)
A Sinterização Seletiva a Laser (SLS). Funciona de forma semelhante ao SLA, 
mas em vez de fotopolímero líquido no tanque, você vai encontrar materiais 
em pó, como poliestireno, cerâmica, vidro, nylon, e metais, incluindo aço, 
titânio, alumínio e prata. Quando o laser atinge o pó, esse é fundido ou melhor 
dizer sinterizado. Todo pó não sinterizado permanece como está, e torna-se 
uma estrutura de apoio para o objeto. Não há necessidade para qualquer 
estrutura de apoio na SLS é uma vantagem sobre FDM / FFF e SLA. Todo o pó 
não utilizado pode ser usado para a próxima impressão.

• PolyJet fotopolímero
Muito parecida com uma impressora jato de tinta de depósitos tradicional, um 
fotopolímero líquido é precisamente atirado para fora e então endurecido com 
uma luz UV. As camadas estão empilhadas sucessivamente. A tecnologia 
permite vários materiais e cores a serem incorporados em impressões 
individuais, e em altas resoluções.





• Extrusão Seringa
Praticamente qualquer material que tem uma viscosidade cremosa pode ser utilizada 
em uma impressora 3D equipada com seringas extrusoras. Isto inclui materiais como 
argila, cimento, silicone, dentre outros. Certos alimentos como chocolate e queijo 
também pode ser impressos com estes sistemas. A seringa pode ou não necessitar ser 
aquecida, dependendo do material, o chocolate deve ser mantido quente enquanto o 
silicone pode ser mantido à temperatura ambiente.

• Outros métodos de impressão 3D
Há outras variantes destas tecnologias. Por exemplo, o SLM, que é como SLS, mas 
que derrete completamente o pó em vez de apenas os grânulos de pó em fusão a uma 
temperatura mais baixa. Isso é semelhante a Electron Beam Melting ( EBM ), que 
utiliza um feixe de elétrons, em vez de um laser de UV. E , em seguida, existe uma 
tecnologia completamente diferente, chamado Manufatura laminada de Objeto ( LOM ), 
onde as camadas de papel revestido com adesivo, plástico ou metal são 
sucessivamente laminados colados e cortados com uma faca ou um cortador a laser.
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