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RESUMO 

 

O uso de ferramentas computacionais atualmente está auxiliando o aprimoramento dos 

processos e procedimentos de análise e simulações em inúmeras áreas do conhecimento 

humano. A tomografia computadorizada (TC) é uma ferramenta de diagnóstico já 

consolidada na área médica e atualmente começa a ser utilizada como uma ferramenta 

para algo ainda mais inovador, a geração de modelos tridimensionais de órgãos ou 

estruturas ósseas do paciente para uso na criação de biomodelos e fabricação de próteses 

personalizadas. Biomodelos são cópias físicas das estruturas anatômicas de regiões ou 

orgãos do corpo humano utilizados para diagnóstico e planejamento cirúrgico. O uso de 

imagens tomográficas para geração de modelos 3D tem despertado um grande interesse 

na área médica e de bioengenharia. Além da criação do biomodelo é possível, com o uso 

das imagens, a geração de modelos computacionais representativos, possibilitando com 

isso, a realização de diversas simulações e análises biomecânicas da região ou órgão de 

interesse, visando a fabricação de próteses ou órteses personalizadas. Neste trabalho é 

apresentada uma metodologia para a geração de modelos matemáticos tridimensionais a 

partir de tomografias computadorizadas com o objetivo de estudar e analisar um implante 

personalizado da ATM (Articulação Temporomandibular), solicitado mecanicamente e 

fabricado em liga de titânio (Ti6Al4V) pelo processo de manufatura aditiva rápida do tipo 

DMLS (Sinterização Direta de Metais a Laser). Através do modelo criado para a região 

da ATM foram realizadas simulações computacionais de tensões e deformações na 

mandíbula saudável do paciente (sem aplicação do implante) e na mandíbula implantada, 

considerando esforços severos da mastigação humana aplicados nos dentes frontais 

(incisivos) da mandíbula. A máxima tensão encontrada na mandíbula saudável foi de 

27,94 MPa e a máxima deformação foi de 0,28 mm. Já na mandíbula implantada a 

máxima tensão, localizada na prótese, foi de 191,10 MPa e a máxima deformação 

encontrada na mandíbula foi de 0,28 mm.   

 

Palavras chave: Modelagem tridimensional. Biomodelos. Elementos finitos. Imagem 

médica. Próteses personalizadas. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The use of computational tools is currently helping to improve the processes and 

procedures of analysis and simulations in many areas of human knowledge. Computed 

tomography (CT) is a diagnostic tool already consolidated in the medical field and is now 

being used as a tool for something even more innovative, the generation of three-

dimensional models of organs or bone structures of the patient for use in the creation of 

biomodels and Manufacture of customized prostheses. Biomodels are physical copies of 

the anatomical structures of regions or organs of the human body used for diagnosis and 

surgical planning. The use of tomographic images for generating 3D models has aroused 

great interest in the medical and bioengineering field. Besides the creation of the 

biomodel it is possible, through the use of the images, the generation of representative 

computational models, making possible the accomplishment of several simulations and 

biomechanical analyzes of the region or organ of interest, aiming at the manufacture of 

customized prostheses or orthoses. In this work is presented a methodology for the 

generation of three-dimensional mathematical models from CT scans in order to build, 

study and analyze a custom implant TMJ (Temporomandibular Joint), requested 

mechanically and made of titanium alloy (Ti6Al4V) by the prototyping process of type 

DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Through the model created for the TMJ region, 

computational simulations of stresses and deformations were performed on the patient's 

healthy mandible (without implant application) and on the mandible implanted, 

considering the severe efforts of human mastication applied to the front teeth (incisors) of 

the mandible. The maximum stress found in healthy jaw was 27.94 MPa and the 

maximum deformation was 0.28 mm. In the jaw implanted the maximum stress, located 

in the prosthesis, was 191.10 MPa and the maximum deformation found in the jaw was 

0.28 mm. 

 

 

Keywords: Three-dimensional modeling. Biomodels. Finite elements. Medical imaging. 

Custom prostheses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios na medicina atual é a substituição de partes do corpo 

humano, que não são mais funcionais devido à degradação natural, doenças e traumas, 

por implantes. Inúmeros problemas podem ocorrer, tanto na realização da implantação da 

prótese intracorpórea devido, principalmente, as dificuldades inerentes à colocação da 

mesma que nem sempre é igual e adequada a estrutura do paciente, como devido a 

incompatibilidade do material no corpo humano e mesmo o desgaste prematuro dos 

componentes, causado por projetos e implantações inadequadas, que pode levar a uma 

falha e a uma nova cirurgia.  

No caso de próteses articuláveis, submetidas a cargas cíclicas impostas pelos 

movimentos dos pacientes no dia a dia, existem dois tipos principais de cuidados a serem 

tomados no desenvolvimento das próteses. O implante deve possuir alta resistência à vida 

em fadiga e baixo desgaste devido ao atrito que pode levar a perda de massa e 

consequentemente à falha do conjunto articulável. Segundo Trommer (1) uma das causas 

mais recorrentes no insucesso de cirurgias com próteses articuláveis é a inflamação 

crônica do local, que pode ocorrer devido às partículas de desgaste, denominadas de 

debris, geradas pelo atrito entre os materiais no conjunto de peças da prótese.  

Estudos do comportamento das articulações substituídas por implantes, as 

denominadas artroplastias, são escassos e pouco realizados. O estudo de simulações 

experimentais das próteses em condições representativas da anatomia humana é de difícil 

realização e possui um custo elevado, por isso é pouco aplicado. Existem inúmeros 

estudos de casos de falhas, principalmente em próteses de quadril, que substitui a 

articulação entre o fêmur e a pelves, o que nos leva a entender a importância de se 

analisar previamente o comportamento de próteses e órteses na interação com o corpo 

humano, para assim minimizar os casos de falhas (1, 2). Uma solução para essa questão é 

utilizar a modelagem tridimensional que possibilita a realização de simulações 

computacionais das regiões de implantação, mostrando a interação entre próteses e corpo 

humano e suas limitações. 

Notadamente, a evolução dos computadores tem levado a um grande avanço na 

qualidade da modelagem e simulação computacional nas diferentes áreas do 

conhecimento. Na área médica, a importância da criação de modelos 3D vem da 

possibilidade de visualização de uma réplica anatômica do paciente, que permita a 
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avaliação e a simulação de técnicas cirúrgicas a partir dessa réplica e a melhoria da 

comunicação médico-paciente. Permite ainda o estudo do modelo buscando entender e 

melhorar a sua funcionalidade e também serve como base para elaboração de projetos de 

implantes protéticos personalizados. No entanto a obtenção de modelos tridimensionais 

das regiões ósseas não é uma tarefa fácil, principalmente devido à complexidade da 

geometria dessas regiões (3, 4). 

Uma solução para esse problema de obtenção de modelos 3D das regiões ósseas 

do paciente pode estar no desenvolvimento de ferramentas e metodologias para a geração 

de imagens tridimensionais a partir da utilização de imagens tomográficas 

computadorizadas. Essas ferramentas tem como base softwares que possibilitam a análise 

das imagens bidimensionais geradas na tomografia computadorizada (TC) as quais são 

tratadas e posteriormente utilizadas na reconstrução tridimensional (3, 4). 

A imagem bidimensional da TC representa o corte de secções do objeto (paciente) 

que são geradas a partir emissão de um feixe de raios-X que atravessam o objeto 

sensibilizando um conjunto de detectores. Esse conjunto de detectores, simplificadamente 

falando, transforma a energia residual captadas em forma de correntes elétricas de 

pequenas intensidades que são transmitidas a um dispositivo eletrônico que as convertem 

em valores digitais processados no computador. Nos atuais tomógrafos 

computadorizados, um feixe de radiação laminar é emitido em forma de leque de 

espessura muito fina que atravessa o paciente indo sensibilizar o conjunto de detectores.  

Para que a imagem possa ser interpretada como uma imagem anatômica, 

múltiplas projeções são realizadas a partir de diferentes ângulos. O computador de posse 

dos dados obtidos nas diferentes projeções constrói uma imagem digital formada por 

pixels. Cada elemento da imagem (pixel) se apresentará com um tom de cinza 

correspondente à sua densidade radiológica. Estruturas de alta densidade radiológica, 

como os ossos, por exemplos, se apresentam claras, o ar, pela sua baixa densidade se 

apresenta escuro. 

A resolução da imagem depende da disposição e número de detectores, que irão 

gerar as informações, formando uma matriz de dados de “n” linhas por “n” colunas. A 

espessura do corte de uma imagem formada pela TC está relacionada à profundidade do 

corte efetuado durante a tomografia computadorizada. O volume formado pelas 

dimensões do pixel e profundidade do corte é conhecido por voxel. Utilizando as imagens 

bidimensionais digitais e as informações de volume encontradas no voxel, as fatias 

criadas na tomografia podem ser unidas uma a outra e gerar uma superfície 3D. Essa 
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superfície é formada por pequenas geometrias de triângulos conhecida como formato 

STL (5, 6). 

A utilização dessas ferramentas computacionais (tomografias computadorizadas e 

softwares de manipulação de imagem), que levam a transformação das imagens 

tomográficas em geometrias 3D, permite uma representação de organismos, através de 

modelos, mais representativos da região de interesse, que é o primeiro passo na geração 

de modelos virtuais computacionais precisos que podem ser usados para avaliação e 

análise do comportamento estrutural biomecânico como para a avaliação de próteses e 

órteses personalizadas (4).  

As imagems digitais tridimensionais possibilitam a criação de próteses e órteses 

personalizadas a partir de uma cópia fiel da anatomia do paciente. Permite ainda o 

desenvolvimento de um implante, usando o próprio biomodelo gerado, buscando uma 

perfeita adaptação à região do tecido, órgão ou função do corpo que se deseja substituir.  

Para que o processo de desenvolvimento de um biomodelo ou de uma prótese 

personalizada funcione adequadamente é preciso entrar no campo da 

multidisciplinaridade. Profissionais de áreas distintas são necessários para que todo o 

processo seja concluído com eficiência. É muito importante a troca de informações entre 

profissionais da área médica, enfermeiros, fisioterapeutas, cirurgiões, dentistas com os 

profissionais das ciências computacionais e engenharias. É essencial para equipe médica, 

em alguns casos, o planejamento da cirurgia com a utilização de um biomodelo, pois isso 

possibilita a verificação palpável da área que será operada e substituída pelo implante. Os 

médicos e profissionais envolvidos também podem manipular o objeto físico e realizar 

simulações da cirurgia, manuseando todos os instrumentais cirúrgicos e o próprio 

implante, podem ainda realizar conexões da prótese com a região de interesse da 

anatomia humana a ser substituída (biomodelo) (6). 

A geração de modelos tridimensionais da anatomia humana e a criação dos 

biomodelos físicos vêm auxiliando os profissionais da área médica por mais de uma 

década. Inúmeros estudos relatam a criação dos biomodelos para auxiliar nas cirurgias e o 

sucesso dessas cirurgias com a utilização desse processo. Mais recentemente, o uso da 

análise computacional através dos modelos virtuais está crescendo e auxiliando tanto nas 

cirurgias reparatórias como no projeto dos implantes protéticos personalizados 

(individualizados), através das simulações computacionais (3-6).  
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A utilização de toda essa tecnologia no desenvolvimento de uma prótese ou na 

preparação de uma cirurgia agrega grande valor ao implante e à cirurgia, minimiza erros 

de desenvolvimento de projetos e procedimentos operatórios, propiciando ao paciente 

maior segurança quanto a problemas futuros pós-operatórios.  

Na construção de implantes são usados alguns processos de fabricação, dentre 

eles, pode-se citar, a fundição, a usinagem, o forjamento e mais recentemente a 

manufatura aditiva ou prototipagem rápida. O processo de fabricação a ser usado depende 

do tipo de material escolhido para a prótese e de sua geometria. Cada processo de 

fabricação tem suas limitações e suas vantagens, cabe ao projetista responsável analisar a 

melhor opção para construção do implante pretendido. No caso de próteses customizadas 

(personalizadas) de material metálico é inviável a utilização da fundição, por exemplo, 

pois teriam que ser elaborados moldes para cada paciente a ser implantado, o que tornaria 

custoso utilizar esse tipo de processo de fabricação, isso também se aplica ao forjamento. 

Processos manuais de usinagem também são inviáveis, pois a utilização de modelos 

tridimensionais depende da leitura por softwares no equipamento de fabricação.  Portanto 

para fabricação de implantes personalizados metálicos com eficiência restam apenas dois 

processos de fabricação, a usinagem CNC e a manufatura aditiva. A manufatura aditiva 

tem como vantagem não possuir restrições geométricas devido ao tipo de processo 

utilizado nesses equipamentos, o que não acontece na usinagem CNC (5-10). 

Biomateriais já são utilizados nos equipamentos de manufatura aditiva e permitem 

a construção de implantes por essa inovadora tecnologia. Uma das atuais tecnologias de 

manufatura aditiva é conhecida como Sinterização direta de metais a laser (a sigla em 

inglês é DMLS), esse processo permite a construção de implantes metálicos a partir de 

um desenho 3D pela sinterização de um pó metálico utilizando um laser de alta potência. 

O processo de manufatura aditiva DMLS usa um laser de CO2 de alta potência. 

Nesse processo o metal é sinterizado diretamente sem o auxilio de aglutinantes (ligantes). 

A atmosfera da câmara de construção é controlada por um gás inerte, geralmente argônio 

ou nitrogênio. A câmara é aquecida para atenuar tensões residuais geradas durante a 

solidificação e o laser incide no material aquecendo-o na proporção certa para obtenção 

de uma poça de fusão pontual, onde o material da liga de menor ponto de fusão se 

apresentará liquefeito gerando uma molhabilidade adequada do sólido pelo líquido, que 

constituirá a peça sólida na geometria desejada para a construção do modelo físico ou 

implante personalizado. Todo esse processo é feito camada a camada como em todos os 

processos de manufatura aditiva e um rolo espalha o pó em cada movimento vertical da 
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câmara de construção, ao final tem-se a peça que foi elaborada em desenho 3D ou 

adquirida pela digitalização tridimensional através de algum processo tecnológico como 

tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias (9). 

A geração de modelos matemáticos através de tomografia computadorizada é um 

processo consolidado e já realizado em vários países do mundo. A melhoria dos modelos 

matemáticos criados por meio desse processo vem sendo estudada por vários autores, 

mostrando o potencial dessa técnica na análise e modelagem das regiões do corpo 

humano.  

A inovação do trabalho apresentado nessa tese está na criação de um implante 

personalizado específico da região da Articulação Temporomandibular (ATM) através do 

modelo geométrico anatômico gerado por TC. Aliado a isso também é inovador a 

construção do implante personalizado da ATM pelo processo de manufatura aditiva do 

tipo DMLS em liga de Titânio. Como no Brasil não existe a fundição comercial do 

Titânio e suas Ligas o processo de manufatura aditiva utilizado nesse trabalho se torna 

muito interessante do ponto de vista da construção do implante em titânio. Esse processo 

permite produzir peças em titânio na liga do biomaterial utilizado na confecção da prótese 

desenvolvida nesse estudo, liga Ti6Al4V.  

A construção de implantes pelo processo DMLS já é usada em alguns países em 

próteses funcionais sem caráter estrutural, mas ainda é incipiente e produzida em baixa 

escala na maioria dos países inclusive no Brasil (5, 6, 10-12). Na literatura atual ainda 

não existem relatos da fabricação de próteses personalizadas implantáveis de cunho 

estrutural pelo processo de impressão 3D do tipo DMLS. A grande maioria dos artigos e 

estudos existentes apenas trata da fabricação de próteses adaptativas com função de 

proteção das áreas degeneradas, não tendo a função estrutural do implante proposto neste 

trabalho.  

O trabalho que será apresentado a seguir tem o objetivo de gerar um modelo 

computacional 3D a partir de tomografias computadorizadas da região da articulação 

temporomandibular (ATM) e construir uma prótese de substituição parcial da ATM 

denominada Placa Condilar da ATM, personalizada e produzida em liga de titânio (Ti-

6Al-4V) pelo processo de manufatura aditiva conhecido como Sinterização direta de 

metais a laser (DMLS).  
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi apresentada uma modelagem tridimensional do conjunto da 

ATM de um individuo obtida a partir de uma tomografia computadorizada do sistema 

crânio-mandibular e posteriormente foi feita a análise estrutural pelo método de 

elementos finitos e análise de resistência à fadiga por métodos convencionais analíticos.  

 Foi realizada também a recuperação virtual do côndilo do paciente através do 

processo de reconstrução computacional. Isso foi utilizado para realizar o estudo e análise 

de um implante reparatório para área degenerada do paciente e para realizar a simulação 

da mandíbula saudável criando um modelo computacional adequado.  

Para geração do modelo tridimensional foi necessária à superação de vários 

obstáculos, relacionados principalmente, com a importação e exportação dos arquivos.  

Inicialmente em formato DICOM, transformado em um arquivo STL e retrabalhado com 

ferramentas gráficas e matemáticas para gerar um sólido 3D na extensão IGES, 

possibilitando que o modelo virtual fosse analisado estruturalmente pelo método de 

elementos finitos.  

Uma limitação do modelo não é considerar as diferentes densidades e tipos de 

estruturas do osso da mandíbula e do osso do crânio. O modelo criado no software 

Invesalius e exportado na extensão STL assume uma estrutura totalmente homogênea de 

densidade compacta do osso humano. 

No modelo da mandíbula saudável optou-se por realizar dois tipos de simulações, 

onde se alterou as propriedades mecânicas da interface entre o côndilo e fossa articular, 

ou seja, o disco articular.  A simulação de duas condições para representação da interface 

entre o côndilo e a fossa articular (disco articular) mostrou a versatilidade que o projetista 

disporia para desenvolvimento de próteses personalizadas, podendo retratar o fluido 

sinovial e disco articular real com características elásticas, que pode levar a várias 

reanálises envolvendo diferentes esforços. Também é importante salientar que 

comparando os dois modelos criados nesta etapa do trabalho (disco articular de material 

elastômero e disco articular ósseo) foram verificadas pequenas diferenças nos resultados 

das tensões e deformações, indicando que modelos mais simples, utilizados em trabalhos 

presentes na literatura atual, também fornecem resultados coerentes e podem ser 

utilizados nas simulações. 

Notadamente verifica-se maior realidade na simulação onde o disco articular 

apresenta propriedades elásticas, pois essa área retrata a união entre fluido sinovial e 
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disco articular real, que aproxima-se das características elásticas dos materiais. A máxima 

tensão nessa condição foi de 27,94 MPa bem abaixo do limite de escoamento do osso 

humano, isso para uma condição severa de mastigação. É importante também lembrar 

que foi desconsiderada, na simulação, a propriedade bioativa do osso humano, que lhe 

confere maior resistência devido a micro mecanismos naturais.  Na simulação os 

materiais foram considerados inertes, ou seja, materiais que não apresentam bioatividade.   

No modelo final, onde foi acoplado o implante em titânio, que substituiu a área do 

côndilo esquerdo da mandíbula, denominado por Placa Condilar da ATM, obteve-se um 

fator de segurança de 5,01 para a análise estática e para a análise de resistência à falha 

por fadiga a condição mais crítica se deu quando aplicado o critério de Soderberg 

obtendo-se um fator de segurança da ordem de 3,29. Como os fatores de segurança 

encontrados são elevados, isso leva ao entendimento de que o implante construído possui 

ótimos indicativos dos requisitos mecânicos para a função à que foi idealizado.  

No entanto é necessário atentar-se que a função do implante Placa Condilar da 

ATM no corpo humano, foi comprovada por simulações numéricas e analíticas 

necessitando de avaliações experimentais mais profundas possibilitando o embasamento 

final de confiança no desenvolvimento da prótese.   

Os resultados mostram que esse trabalho pode ser uma ferramenta importante de 

metodologia na criação de modelos matemáticos da anatomia humana e no auxílio ao 

processo de fabricação, estudo e análise de próteses e órteses personalizadas a partir do 

uso de tomografias computadorizadas.  
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