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RESUMO

A invenção e uso de equipamentos de Raios-X proporcionou uma revolução na forma como doenças e danos ao corpo humano são diagnosticados e posteriormente tratados,

mas, algumas vezes, os resultados não são tão claros, nem garantem que o profissional consiga identificar corretamente todos os aspectos na "tradução" de um corpo (objeto

tridimensional) projetado em uma superfície bidimensional. Uma prototipagem rápida da seção do corpo humano ou de uma animal a ser analisada, ou que sofrerá uma

intervenção cirúrgica, pode dar ao cirurgião a informação mais próxima à real do paciente e auxiliar na estruturação da ordem cirúrgica para reduzir acidentes por má

identificação.

O método de prototipagem para a área médica é um campo em franca expansão tecnológica e científica (1), com aplicação em vários áreas da técnica siderúrgica tem potencial

para proporcionar benefícios à saúde publica, ao paciente e reduzir custos de centros hospitalares.

A fase inicial da pesquisa foi devotada ao levantamento de informações e artigos científicos do tópico com o objetivo de prototipar,  no mínimo, um tumor humano obtido por

imagens médicas de RNM (Ressonância Nuclear Magnética ou CT (Tomografia Computadorizada por Raios-X), fazendo uso da impressora de filamento (FabLab-ED). O objetivo

é evidenciar as potencialidades do Design para assistir o diagnóstico e as cirurgias. A pesquisa necessitou da participação e do apoio médico. Assim, foram realizadas discussões

com profissionais da área e empresas já inseridas no mercado de prototipagem para a área médica.

Uma conclusão inicial é que o uso da prototipagem rápida em campos médicos, seja na construção de próteses ou na reconstrução de alvos cirúrgicos para simulação terá um

grande impacto na forma como vivemos e tratamos enfermidades, como visto nas diversas publicações relevantes (2).

(1) -R.Bibb, D Eggbeer, A Paterson, Medical Modelling: The Application of Advanced Design and Rapid Prototyping Techniques in Medicine , Woodhead Publishing

(2) http://www.materialise.com/cases?t=10
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