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B) PRÓTESES SOB MEDIDA

Computação gráfica permite 
a reconstrução em 3D de
imagens tomográficas 

Técnica, empregada pela Disciplina 
de Telemedicina da FMUSP, possi-
bilita o desenvolvimento de moldes 
para a produção de próteses de uso 
cirúrgico. Mais>

C) ULTRASSOM 
Estruturas anatômicas em 
3D reforçam aprendizado em 
curso de Gastroenterologia 
Clínica 
Criadas a partir do Homem Virtual, as 
peças facilitam a correlação entre ima-
gens de ultrassonografia do abdomên 
e a disposição espacial dos órgãos.   
Mais> 

D) GRADUAÇÃO MÉDICA

Impressões em 3D
potencializam o aprendizado
clínico-anatômico
O acervo do Projeto Homem Virtual é 
utilizado para a produção de mais de 
90 estruturas anatômicas de apoio ao 
ensino dos estudantes. Mais>

E) EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

Potencialização do ensino
da saúde na educação
básica é tema de curso
da FMUSP
Participantes aprendem a integrar o 
conteúdo dos livros didáticos ao Projeto 
Homem Virtual e às estruturas do corpo 
humano impressas em 3D.  Mais>

F) PATOLOGIA E AUTÓPSIA 
Telemedicina da FMUSP inicia 
a produção de estruturas 
impressas em 3D a partir
de autópsia virtual
Designers de Computação Gráfica 3D 
usam imagens de tomografias e de 
ressonância magnética de alta potência 
para imprimir acervo de estruturas 
anatomopatológicas. Mais>

A) ASSISTÊNCIA 
Estruturas em 3D são auxílio 
no planejamento de cirurgias 
complexas
Imagine poder planejar procedimentos 
antes de uma cirurgia usando um molde 
personalizado de um órgão ou estrutura 
óssea do paciente? Isso já é realidade 
na Faculdade de Medicina da USP, com 
o uso de impressoras 3D.  Mais>  

Assistência, educação integrada 
e apoio a diagnósticos e
planejamentos cirúrgicos 
Curso apresentará a modelagem 
orgânica 3D, incluindo a reconstrução 
a partir da tomografias e ressonâncias 
e a adequação para impressão 3D. 
A ca pacitação prática será presencial 
e as aulas teóricas via educação a 
distância.  Mais>

G) HOMEM VIRTUAL

Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão da USP parabeniza 
projeto da Disciplina de
Telemedicina
PRCEU reconheceu que o
Homem Virtual foi um dos destaques 
da FMUSP em 2013. Mais>
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