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RESUMO 

O diagnóstico de câncer de mama, do ponto de vista biopsicossocial, impacta 

negativamente na vida da mulher durante todo o processo da fase diagnóstica, 

terapêutica e de sobrevivência. A reabilitação pós mastectomia faz parte da recuperação 

da mulher nesse processo. Nos últimos anos, a aplicação de novas tecnologias, como 

escaneamento 3D e manufatura aditiva, têm sido exploradas na produção de próteses. O 

objetivo dessa pesquisa foi explorar o uso do processo de escaneamento 3D e 

fabricação por filamento fundido (FFF) da manufatura aditiva e desenvolver um protocolo 

do planejamento virtual para a produção de prótese externa de mama. Essa pesquisa faz 

parte do projeto “3D-printed prostheses to support female survivors of domestic violence, 

accidents or cancer treatment in Brazil”, com o apoio da Carleton Universidade do 

Canadá. O Método para produção de próteses de mama pelo planejamento virtual foi 

desenvolvido com uso de um escâner 3D Ultra HD iSense, acoplado a um iPad para o 

escaneamento do tronco de uma manequim. Oito protótipos de próteses externas de 

mama foram produzidos com uso de impressão 3D, materiais poliméricos e silicone de 

grau médico. Com a produção dos protótipos P1 e P2 verificou-se a viabilidade de 

produzir uma prótese personalizada externa de mama por impressão 3D. Os protótipos 

P3, P4 e P5 foram produzidos a partir de um novo molde e diferentes fases de 

tratamento da superfície desse mesmo molde. P3 apresentou estrias bem evidentes em 

toda a sua extensão; P4 foi produzido após o lixamento do molde e apresentou estrias 

ainda evidentes; P5, produzida após o tratamento do molde com acetona, apresentou 

estrias suavizadas, quase imperceptíveis, sendo mais evidente na região areolar e do 

mamilo. O protótipo P6 foi feito em tamanho reduzido para verificar diferença no 

acabamento da superfície do molde após tratamento com acetona. P6 é de aparência 

lisa e uniforme. P7 e P8 foram impressos diretamente em filamento flexível, não havendo 

necessidade do molde, e apresentaram superfície rugosa e com as camadas de 

impressão evidentes. Após a comparação entre os protótipos de prótese, observou-se 

diferença na qualidade da aparência estética devido ao material utilizado e pós 

processamento do molde da prótese com acetona. O protótipo P5 foi a prótese de 

aparência estética mais satisfatória, sendo aparentemente mais próxima a uma mama 

real. O processo FFF pode contribuir significativamente na produção de prótese 

personalizada externa de mama por existirem no mercado impressoras de baixo custo. 

Esses fatores cooperam para a redução do valor final da prótese personalizada externa 

de mama em silicone. O protocolo de produção de prótese personalizada externa de 

mama por planejamento virtual desenvolvido pode ser replicado por terceiros, 

profissionais ou não da área.  

 

Palavras-chave: Manufatura Aditiva. Fabricação de Filamento Fundido. Prótese externa de mama. 



 

 

ABSTRACT 

The diagnosis of breast cancer, from a biopsychosocial point of view, has a negative impact on 
women's lives during the entire process of the diagnostic, therapeutic and survival phase. 
Rehabilitation after mastectomy is part of a woman's recovery in this process. In recent years, the 
application of new technologies, such as 3D scanning and additive manufacturing, have been 
explored in the production of prostheses. The objective of this research was to explore the use of the 
3D scanning and fused filament fabrication (FFF) process of additive manufacturing and to develop a 
virtual planning protocol to produce external breast prosthesis. This research is part of the project “3D-
printed prostheses to support female survivors of domestic violence, accidents or cancer treatment in 
Brazil”, with the support of Carleton University of Canada. The method for producing breast implants 
by virtual planning was developed using a 3D Ultra HD iSense scanner, coupled to an iPad for 
scanning the trunk of a mannequin. Eight prototypes of external breast implants were produced using 
3D printing, polymeric materials, and medical grade silicone. With the production of prototypes P1 and 
P2 it was verified the feasibility of producing a personalized external breast prosthesis by 3D printing. 
Prototypes P3, P4 and P5 were produced from a new mold and different phases of surface treatment 
of that same mold. P3 showed streaks well evident throughout its length; P4 was produced after mold 
sanding and showed still evident streaks; P5, produced after treating the mold with acetone, has 
smooth, almost imperceptible streaks, being more evident in the areolar and nipple region. The P6 
prototype was made in a reduced size to check the difference in the mold surface finish after treatment 
with acetone. P6 is smooth and uniform in appearance. P7 and P8 were printed directly on flexible 

filament, with no need for the mold, and presented a rough surface with evident printing layers. After 

comparing the prosthesis prototypes, there was a difference in the quality of the aesthetic appearance 
due to the material used and post-processing of the prosthesis mold with acetone. The P5 prototype 
was the most satisfactory aesthetic appearance prosthesis, being apparently closer to a real breast. 
The FFF process can significantly contribute to the production of personalized external breast 
prosthesis as there are low-cost printers on the market. These factors cooperate to reduce the final 
value of the personalized external silicone breast prosthesis. The protocol to produce personalized 
external breast prosthesis developed by virtual planning can be replicated by third parties, 
professionals or not. 
 
 
 
 
Keywords: Additive Manufacturing. Fused Filament Fabrication. External breast prosthesis. 
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Capítulo 1 

CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

Este capítulo contém uma descrição geral a respeito de mulheres acometidas por câncer 

de mama e a importância da reabilitação pós mastectomia para o processo de 

recuperação destas mulheres; as questões de pesquisa, objetivos e organização do 

texto. 

 

1.1 Contextualização 

O câncer mais incidente em mulheres no mundo é o câncer de mama, 

representando 24,2% do total de casos em 2018, com aproximadamente 2,1 milhão 

de casos novos (WHO, 2018). A partir dos 40 anos de idade a ocorrência do câncer 

de mama na mulher tende a crescer progressivamente, assim como a mortalidade 

por essa neoplasia. No público feminino abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 

óbitos a cada 100.000 mulheres, em contrapartida na faixa etária a partir de 60 anos 

o risco é 10 vezes maior (INCA, 2019). No Brasil, o câncer de mama também é o 

mais incidente em mulheres de todas as regiões, com exceção dos tumores de pele 

não melanoma, o risco estimado de câncer de mama para cada 100.000 mulheres é 

de 81,06 na Região Sudeste, 71,16 na Região Sul, 45,24 na Região Centro-Oeste, 

44,29 na Região Nordeste e 21,34 na Região Norte. Para o triênio 2020-2022 foram 

estimados 66.280 casos novos configurando uma taxa de incidência de 61,61 casos 

novos a cada 100.000 mulheres (INCA, 2019). 

O câncer de mama, do ponto de vista biopsicossocial, impacta negativamente 

na vida da mulher durante todo o processo que inclui a fase diagnóstica, terapêutica 

e de sobrevivência (LOPES et al., 2018). A descoberta do câncer de mama intervém 

de forma direta na evolução e prognóstico da doença (PIATO et al., 2002). A opção 

principal para tratar o câncer de mama é a cirurgia com ou sem radioterapia e uso 

de medicamentos para evitar que células cancerígenas se espalhem para outros 

tecidos (CIESLA; POLOM, 2010). O tratamento cirúrgico do câncer de mama implica 

em cirurgia conservadora de mama ou mastectomia e depois, pode ser feita a 
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reconstrução da mama (HENRY; MACKEY, 2016). Em todo o mundo, a qualidade 

de vida (QV) de mulheres sobreviventes ao câncer de mama tem sido amplamente 

estudada (FURLAN, 2013; BORGHESAN, 2014; MIYASHITA et al., 2015; CHENG et 

al., 2016). Embora haja uma melhoria considerável na QV geral dessas mulheres, 

impasses persistiram nos quesitos social/familiar, emocional, espiritual e físico, 

principalmente no que diz respeito à memória e/ou concentração, dor, linfedema, 

desempenho sexual e autoimagem (ALMEIDA, 2006; MAKLUF et al., 2006; LOPEZ-

CLASS et al., 2012; MIYSHITA et al., 2015). Por essa razão, a reabilitação pós 

mastectomia faz parte da recuperação da mulher. Segundo Lopes e Figueiredo 

(2011) independentemente da idade, a mutilação da mama tem um grande 

significado para a mulher, pois esse órgão representa vida, alimento, aconchego e 

prazer. 

De acordo com Claro Jr. et al. (2013), complicações como extrusão de 

prótese, necrose local ou total, infecção superficial, contratura e esvaziamento do 

expansor podem ocorrer após cirurgia plástica para reconstrução da mama com uso 

de expansores, próteses de silicone e gordura do corpo. 

A prótese externa de mama é uma opção segura, já que não envolve 

procedimentos cirúrgicos e pode ser utilizada pela paciente a qualquer momento. 

Atualmente, o mercado oferece opções de próteses externas de mama até mesmo 

com valores acessíveis, porém, o design apresentado não proporciona a sensação 

real da mama, ou seja, o modelo dessas próteses é genérico, não correspondendo 

ao tamanho específico da necessidade individual de cada paciente (GALLAGHER et 

al., 2010; PATEL et al., 2014). Em um estudo qualitativo, mulheres mastectomizadas 

receberam uma prótese personalizada externa de mama a fim de avaliar a suas 

perspectivas sobre a prótese e após três meses de uso (FITCH et al., 2012). As 

mulheres relataram os benefícios psicossociais, em termos de imagem corporal, 

autoimagem e senso de normalidade, que a prótese personalizada proporcionou a 

elas. 

Nos últimos anos, a aplicação de novas tecnologias, como escaneamento 3D 

e manufatura aditiva, têm sido exploradas no planejamento virtual da produção de 

próteses de membros e face otimizando tempo de produção e de espera do paciente 

(MUNHOZ, 2016; VOLPATO, 2017). O método por extrusão do material, também 

conhecido como fabricação de filamento fundido (FFF), tornou-se o processo mais 
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acessível na manufatura aditiva, por existirem no mercado impressoras 3D de baixo 

custo que utilizam materiais poliméricos de baixo custo (ABREU, 2015; DE 

ACCIOLY COSTA, 2017). A diminuição do custo com materiais para a produção da 

prótese influencia no valor final do produto. No entanto, as poucas pesquisas 

explorando o uso do processo FFF da manufatura aditiva na produção de prótese 

externa de mama personalizada não tem desenvolvido um protocolo do processo de 

modelagem até a impressão nem dado atenção a aparência estética da prótese. 

 

1.2 Questões de Pesquisa 

Nesta pesquisa foi desenvolvido um protocolo para o planejamento virtual 

para a produção de prótese personalizada externa de mama. A questão abordada é 

a aparência das próteses produzidas pelo processo FFF não apresentar uma 

estética próxima a mama real e que descreva o procedimento digital para a 

produção da mama de maneira que possa ser replicado. A solução para este 

impasse foi buscada a partir do seguinte questionamento: As tecnologias de 

escaneamento 3D e manufatura aditiva podem ser utilizadas na produção das 

próteses personalizadas externas de mama? 

 

1.3 Objetivos 

1. Gerar um determinado número de protótipos de próteses personalizadas 

externas de mama em silicone utilizando de escaneamento 3D e o processo 

FFF de manufatura aditiva; 

2. Criar um protocolo para a produção de prótese personalizada externa de 

mama por planejamento virtual. 

 

1.4 Organização do texto 

Os capítulos subsequentes desse texto estão divididos em Cap.2 Revisão 

Bibliográfica, Cap. 3 Materiais e Métodos, Cap. 4 Resultados e Discussão e Cap. 5 

Conclusão. No Cap.2, na Revisão Bibliográfica, são apresentados a anatomia 

humana da mama feminina e as próteses de mama encontradas atualmente no 

mercado; os processos da manufatura aditiva mais utilizados na área médica e sua 
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aplicação na reconstrução da mama e na produção de próteses externas de mama. 

No Cap.3 são apresentados os materiais utilizados na pesquisa e a metodologia 

implementada na produção dos protótipos de prótese personalizada externa de 

mama em silicone. No Cap.4 os resultados dos protótipos e protocolo do 

planejamento virtual para a produção de prótese personalizada externa de mama 

são apresentados e discutidos. O Cap.5 apresenta o fechamento dos resultados 

obtidos na pesquisa e proposta para pesquisas futuras. 
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Capítulo 2 

CAPÍTULO 2 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Fundamentação teórica 

 

2.1.1 Anatomia e fisiologia da mama saudável e com câncer 

A mama feminina está localizada na região torácica entre a segunda e a sexta 

costela (MELO, 2012; BRAGA, 2015). Ela é composta por lobos (glândula mamária), 

glândulas produtoras de leite; ductos, pequenos tubos que transportam o leite dos 

lobos ao mamilo e por estroma, tecido adiposo e tecido conjuntivo que envolve os 

ductos e lobos além de vasos sanguíneos e vasos linfáticos (Fig. 1) (ACS, 2014). 

Um intenso desenvolvimento da mama ocorre em pessoas do sexo feminino na fase 

puberal. Essas modificações possuem relação direta com a idade e hormônios que 

influenciam na função reprodutiva. A mulher tem maior desenvolvimento da mama 

aos 20 anos de idade e a partir dos 40 anos iniciam-se as alterações atróficas 

(BLAND; COPELAND III, 2009; LOURENÇO; QUEIROZ, 2010). 

 

 

Figura 1: Tecido mamário normal (ACS, 2014). 
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O câncer de mama ocorre pelo crescimento desordenado de células 

mamárias que podem invadir tecidos e órgãos (INCA, 2019). A diferença deste 

câncer em relação aos outros tipos pode ser observada pelas diversas 

manifestações clínicas e morfológicas, assinaturas genéticas divergentes e 

consequentes variações nas respostas terapêuticas (Fig. 2) (INCA, 2019). 

 

 

Figura 2: Crescimento desordenado de células cancerosas nos tecidos e órgãos 
(INCA, 2019). 

 

Na fase inicial, o câncer de mama pode ser controlado ou até curado através 

do tratamento cirúrgico aliado à quimioterapia e radioterapia (INCA, 2019). A cirurgia 

visa extrair a neoplasia que invade a glândula mamária e os gânglios linfáticos do 

paciente. O grau de avanço da neoplasia determina o tipo de cirurgia, parcial ou 

total. A mastectomia corresponde ao caso mais grave, em que é feita a remoção 

total da mama. A extração do tecido canceroso resulta em perda de volume de 

massa, alterando o centro de equilíbrio tornando a marcha da mastectomizada mais 

lenta, menos controlada e seus passos mais longos. Além de causar contrações 

musculares, desconforto no pescoço e dor nas costas (CIESLA&POLOM, 2010; 

CIESLA&BAK, 2012; PATEL et al., 2014; HOJAN et al., 2016). Psicologicamente, 

mulheres submetidas à mastectomia podem ter depressão, ansiedade e a 

autoestima abalada por discriminação social (RINCÓN FERNÁNDEZ et al., 2010). 

Os meios de reconstrução da mama são aliados para evitar essas consequências 

negativas. 
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2.1.2 Reabilitação da mulher mastectomizada com prótese externa 

De acordo com a Cartilha de Direitos dos Portadores de Câncer fornecida 

pela AMUCC - Associação Brasileira de Portadores de Câncer toda mulher que 

passa pela cirurgia de mastectomia, seja de uma ou de ambas as mamas, tem 

direito a cirurgia plástica de reconstrução da mama, tanto pelo SUS como pelos 

planos privados de assistência à saúde (FEMAMA, 2021). 

A reconstrução da mama pode ser feita de modo cirúrgico com tecido do 

próprio corpo, implantes internos ou prótese externa de mama (GALLAGHER et al., 

2010; ACS, 2014). Contudo, todos os meios de reconstrução apresentam 

consequências que podem afetar a saúde do paciente (CRUZ et al., 2018). Caso 

opte pela reconstrução com tecido, a paciente terá que passar por mais uma cirurgia 

e terá outra parte do corpo afetada e alterada fisicamente, no implante de silicone, 

há o risco de ruptura da bolsa que envolve o material que pode causar reações 

alérgicas, linfomas anaplásicos e ossificações heterotópicas (RYNKEVIC et al., 

2013; ACS 2014; FRADINHO et al., 2015; RAMIÃO et al., 2015). 

Dois tipos principais de cirurgia podem ser requeridos no tratamento do 

câncer de mama. A cirurgia conservadora da mama, também conhecido por 

lumpectomia, quadrantectomia, mastectomia parcial ou mastectomia segmentar, 

consiste na retirada do segmento ou setor da mama que contém o tumor. O tumor é 

retirado junto a uma margem de segurança de tecido normal adjacente (Fig. 3). 

 

 

Figura 3: Cirurgia conservadora da mama. O tumor é removido com uma borda 
de tecido mamário normal. A aparência pós-operatória depende da quantidade de 

tecido removido, mas resultará em uma pequena cicatriz e muitas vezes uma 
identificação na mama (ACS, 2014). 
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A mastectomia é o procedimento de retirada total da mama, que inclui todo o 

tecido mamário e às vezes outros tecidos próximos. A mastectomia dupla é a 

remoção das duas mamas (Fig. 4) (ACS, 2019). 

 

 

Figura 4: Representação da imagem da mulher pós cirurgia de mastectomia 
(Jornal Edição do Brasil, 2019). 

 

A reconstrução mamária é um dos procedimentos que ocorrem após a 

mastectomia para auxiliar na restauração da imagem corporal, melhora da QV e 

autoestima das mulheres, recuperação do volume perdido, garantia da simetria em 

relação à mama oposta, recriação da auréola e do mamilo (KEITH et al., 2003). A 

possibilidade de reconstrução da mama está associada tanto ao tipo de cirurgia 

realizada, quanto à aceitação pela mulher (FRADINHO et al., 2015; BORGHESAN, 

2014). As mulheres que não passam pela cirurgia de recuperação de mama são 

instruídas a usar prótese externa de mama, colocada no sutiã ou fixada à pele por 

adesivo (THIJS-BOER, 2001; LOPES-CLASS et al., 2012). Em um estudo com 65 

mulheres mastectomizadas, elas relataram o uso de prótese como gratificante e 

confortável (KUBON et al., 2012). 

A prótese externa de mama simula o formato da mama feminina e em sua 

maioria são feitas de gel de silicone envolvidas por um filme de poliuretano, 

que pode ser encaixada no sutiã para fazer a substituição total ou de parte da mama 

(Fig. 5) (Ortho Pauher, 2020). Esse tipo de prótese é recomendado para manter a 

postura, uma vez que evita a elevação do ombro do lado afetado e o encurvamento 

da coluna vertebral em função da diminuição do peso ocasionado pela retirada da 

mama, além da melhoria estética (LOPES; FIGUEIREDO, 2011). 
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Figura 5: Prótese externa de mama em gel de silicone adaptada em sutiã, com 
variação de tamanho e peso. A) Prótese sem mamilo; B) Prótese com mamilo em 

formato de gota; C) Prótese com mamilo em forma de gota sem coloração (ORTHO 
PAUHER, 2020). 

 

De acordo com Sahin et al. (2013) o tamanho das mamas parece ter 

influência nas variáveis cinemáticas da marcha, pois após a cirurgia de mamoplastia 

redutora as mulheres apresentaram menor ângulo de inclinação do tronco e menor 

anteversão pélvica. O uso de prótese externa por mulheres mastectomizadas pode 

ter uma influência positiva no estado funcional das mulheres após mastectomia, pois 

segundo Hojan et al., (2014) parâmetros de espaço temporais da marcha foram 

afetados positivamente com o uso da prótese externa de mama, sendo mais 

próximos do grupo de mulheres saudáveis com a mesma idade. Em um outro estudo 

de investigação de marcha em pacientes mastectomizadas, Perez (2015) ressalta 

que deve se considerar a influência do tratamento cirúrgico do câncer de mama no 

controle postural estático e dinâmico no processo de reabilitação dessas mulheres, 

inclusive para o emprego adequado da prótese externa (Fig. 6). 

 

 

Figura 6: Ciclo da marcha normal. Fase de apoio: CI (contato inicial), RC (resposta a 
carga), AM (apoio médio), AT/PB (apoio terminal/pré balanço). Fase de balanço: BI 

(balanço inicial), BM (balanço médio), BF (balanço final) (PEREZ, 2015). 
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No estudo de adaptação a prótese externa de mulher mastectomizada, Perez 

et al. (2018) concluíram que mulheres submetidas à mastectomia unilateral 

apresentaram alterações no controle postural, que se refletem no equilíbrio estático, 

com aumento da instabilidade, bem como na marcha. O uso da prótese externa de 

mama logo após a mastectomia não produz alterações a esses parâmetros, porém, 

após uma semana de uso da prótese o equilíbrio estático das mastectomizadas é 

afetado positivamente. 

 

2.1.3 Método analógico convencional de confecção de prótese 
personalizada externa de mama 

O método analógico convencional é o procedimento mais conhecido de 

confecção de prótese personalizada externa. Anaplastologia é a área que une 

ciência e arte combinando conhecimentos sobre materiais como silicone, resina e 

pigmentos para restaurar partes do corpo humano devido à malformação congênita, 

trauma e patologia com uso de próteses estéticas (PUTTI, 2005). A reconstrução 

analógica convencional exige do profissional conhecimento técnico e muita destreza 

para esculpir em cera o modelo da região do corpo a ser reabilitada. 

Para a confecção da prótese personalizada externa de mama em silicone são 

necessárias de 3 a 4 sessões com a paciente presente, além das etapas 

laboratoriais, para que o profissional possa obter o modelo da mama (Fig. 7). A partir 

da mama saudável (Fig.7a), a confecção é dividida em 10 etapas. A moldagem da 

mama saudável com hidrocoloide irreversível (alginato) (Fig.7b); Colocação de uma 

camada de gaze gessada sobre o alginato para confecção de uma forma rígida, para 

evitar distorção do molde (Fig.7c); Obtenção do molde da mama a ser reconstruída 

(Fig.7d); Inserção de cera líquida para obtenção da cópia da mama em cera 

(escultura) (Fig.7e); Confecção do modelo da mama em cera (Fig.7f); Produção do 

molde e contramolde em gesso (mufla) a partir do modelo da mama em cera 

(Fig.7g); Inserção do silicone pigmentado na cor da pele da mulher no molde de 

gesso (Fig.7h); Espera do período de cura total do silicone; Obtenção da prótese 

personalizada externa de mama em silicone (Fig.71). A partir da prótese pronta é 

realizada a finalização dela com a paciente presente para últimos ajustes, como 
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pigmentação extrínseca da prótese caso seja necessário, prova e fixação na pele 

com colas específicas para entrega do produto. 

 

Figura 7: Método analógico convencional de produção de prótese 
personalizada externa de mama. A) Mama saudável modelo; B) Moldagem da 

mama saudável com hidrocolóide irreversível (Alginato); C) Colocação de 
uma camada de gaze gessada sobre o alginato para confecção de uma forma 
rígida, a qual evita distorção do molde; D) Obtenção do molde da mama a ser 

reconstruída; E) Inserção de cera líquida para obtenção da cópia da mama 
em cera (escultura); F) Modelo de mama em cera; G) Criação do molde de 

gesso a partir do modelo da mama de cera e H) Molde em gesso para a 
confecção da prótese personalizada externa de mama em silicone; I) Prótese 

externa finalizada em silicone de grau médico com pigmento cor de pele. 
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As próteses personalizadas externas de mama tem um alto custo devido as 

altas exigências de destreza e tempo do profissional da área, não sendo um produto 

acessível a todas as classes (DIANCEHT, 2005). Por outro lado, a prótese obtida 

pelo método analógico convencional possui vantagens como a aparência estética 

uniforme próxima à da mama natural, devido a superfície lisa do molde de gesso e a 

pigmentação realizada na última etapa da confecção da prótese, parte fundamental 

do processo para a personalização da prótese externa de mama. 

 

2.1.4 Manufatura aditiva 

CAPÍTULO 3 -  O termo Prototipagem Rápida (rapid prototyping) foi criado em 1980 e 

descreve um conjunto de novas tecnologias que produzem modelos físicos a partir 

de um projeto de desenho tridimensional (3D) auxiliado por computador (Computer 

Aided Design, CAD) (SOUZA et al., 2011). Outros termos têm sido utilizados para se 

referir ao mesmo conjunto de tecnologias: fabricação sólida de forma livre, 

fabricação por camadas, manufatura de mesa, manufatura rápida, impressão 3D e 

manufatura aditiva. Os objetos criados por manufatura aditiva podem ser utilizados 

como modelos, protótipos padrões, componentes ou até mesmo produtos de uso 

final (VOLPATO, 2017). A modelagem 3D de estruturas para manufatura aditiva 

pode ser feita também pela reconstrução 3D de imagens de tomografia 

computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) e ainda por sistemas de 

escaneamento 3D (BALSHI et al., 2006; SANTA BÁRBARA, 2006; SOUZA, 2011; 

BIBB et al., 2014; CRUZ et al., 2018). 

CAPÍTULO 4 -  Existem mais de 20 processos de manufatura aditiva. Em quase todos eles, 

modelo digital do objeto a ser impresso é convertido em arquivo no formato .stl que 

consiste em uma malha formada por facetas triangulares que fornecem dados 

importantes sobre as superfícies do modelo 3D. Na malha do modelo .stl, quanto 

maior o número de triângulos maior será a resolução do objeto impresso em 3D. Os 

processos de manufatura aditiva mais utilizados na área médica são a 

estereolitografia (stereolithography apparatus, SLA), sinterização seletiva a laser 

(selective laser sintering, SLS) e a fabricação de filamento fundido (Fused Filament 

Fabrication, FFF) (Fig. 8). 
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Figura 8: Processos SLA, SLS e FFF, respectivamente, de manufatura aditiva 
(adaptado de Gibson et al, 2014). 

 

No processo SLA, uma resina líquida é seletivamente curada na forma sólida 

por luz ultravioleta (UV) posicionada com precisão por um laser que digitaliza as 

camadas na superfície da resina. As primeiras camadas ficam presas a uma 

plataforma e as camadas sucessivas são curadas baixando esta plataforma e 

aplicando uma espessura exata de resina líquida (COOKE et al., 2003; BIBB et al., 

2014). 

No processo SLS, um material na forma de pó é utilizado em vez de resinas 

líquidas. Um laser localmente funde ou sinteriza camadas finas de material 

particulado fino. A plataforma de construção é baixada, o pó é aplicado e novamente 

a próxima camada é sinterizada no topo da camada anterior. A fusão local também 

forma um vínculo entre camadas (BIBB et al., 2014). 

No processo FFF, os objetos são manufaturados por extrusão de materiais 

termoplásticos na forma de filamento através de um bico extrusor aquecido que se 

move nos eixos X e Y para depositar o material derretido e produzir camadas em 

cima de uma mesa (FOGGIATTO et al., 2005; CHUA; LEONG, 2014). O processo 

FFF é equivalente à modelagem por fusão e deposição (fused deposition modeling, 

FDM), porém tanto esse termo quanto a sua abreviatura são marcas registradas da 

Stratasys Inc. Então, o termo fabricação de filamento fundido (FFF) foi criado por 

membros do projeto RepRap para fornecer uma frase que seria legalmente irrestrita 

em seu uso (REPRAP, 2021). Esse processo foi desenvolvido nos Estados Unidos 

pela empresa Stratasys e se popularizou nos últimos anos após a expiração de 
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patentes e o surgimento das tecnologias de arquitetura aberta (open source) que 

levou a uma proliferação de impressoras 3D do tipo desktop de baixo custo. O 

processo FFF tornou-se a técnica mais utilizada de manufatura aditiva por permitir a 

produção de peças com boa resistência mecânica, em relativo curto período de 

tempo e valor reduzido – visto que existem no mercado impressoras 3D de baixo 

custo que utilizam materiais poliméricos, que também são de baixo custo (ABREU, 

2015). Os modelos produzidos pelo processo FFF podem ser manuseados 

diretamente e não requerem limpeza especial ou cura. O acabamento superficial e a 

precisão dos objetos produzidos em FFF não são tão bons quanto no processo SLA, 

mas o custo das máquinas de FFF é menor que o das máquinas SLA de tamanho 

similar (ZEIN et al., 2002; BIBB et al., 2014). O Quadro 1 apresenta a comparação 

dos três processos da manufatura aditiva e o Quadro 2 apresenta as características 

das técnicas de impressão 3D encontradas no Brasil. 

 

Quadro 1: Processos mais utilizadas na manufatura aditiva. 

Processo Vantagens Desvantagens 

SLA 

Máquinas e softwares confiáveis 
Vendas, suporte e treinamento 
estabelecidos 
Alta precisão e bom acabamento de 
superfície 
Pouco desperdício de material 
Materiais podem ser esterilizados 
para uso médico 
Produção de peças transparente ou 
colorida 

Alto custo de máquinas, materiais 
e manutenção dos equipamentos 
Requisitos de manuseio de resina 

SLS 

Produção de modelos fortes e 
resistentes 
Razoavelmente preciso 
Grande variedade de materiais 

Alto custo de máquinas e 
materiais 
Máquina grande, suprimento de 
nitrogênio, resfriamento de água 
Tempo de aquecimento e 
resfriamento 
Acabamento superficial ruim 

FDM 

Equipamentos de baixo custo e 
facilidade de uso 
Confiável 
Processo limpo e seguro 
Há material de padrão médico, 
aprovado pela ANIVISA 
Utiliza material que pode ser 
esterilizado 

Precisão e acabamento de 
superfície mais pobres em 
comparação com o processo SLA 
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Quadro 2: Características dos processos de manufatura aditiva. 

Características SLA SLS FDM 

Variedade de materiais Pequena Grande Média 

Translucidez Sim Não Sim 

Qualidade superficial Regular Boa Regular 

Pós- acabamento superficial Regular Boa Regular 

Precisão Excelente Boa Regular 

Resistência ao impacto Regular Boa Boa 

Resistência a flexão Baixa Excelente Excelente 

Custo do Protótipo no Brasil Alto Médio Médio 

Pós processo Sim Sim Sim 

Pós cura Sim Não Não 

Fonte: CANCIGLIERI JUNIOR et al. (2015). 

 

Em relação ao processo FDM, as impressoras variam em qualidade, desde 

kits caseiros amadores até máquinas de padrão profissionais (BROCKMEIER, 2000; 

VOLPATO, 2017). Máquinas de baixo custo tem sido utilizadas na medicina, mas 

isso requer cuidado com as propriedades, qualidade e precisão dos materiais 

utilizados. Objetos manufaturados em máquinas de baixo custo podem ser inferiores 

àqueles manufaturados em equipamentos profissionais e isso pode dificultar o 

controle de qualidade e a certificação para uso clínico.   

O material polimérico termoplástico mais utilizado no processo FDM é o 

Poliácido láctico (PLA), por apresentar boa resistência mecânica, baixo custo, e ser 

biodegradável, atóxico e biocompatível (XIAO et al., 2012). Desde 1970, o PLA foi 

aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para contato direto com 

fluidos biológicos na forma de suturas, clips e administração de fármacos. No Brasil, 

vários produtos de PLA como parafusos absorvíveis, pinos, implante para menisco e 

telas de sutura foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (ANVISA, 2015). 

Além do PLA, outros materiais são utilizados na manufatura aditiva por serem 

acessíveis com relação ao custo e apresentarem boa resistência mecânica, como os 

derivados do petróleo acrilonitrila butadieno estireno (ABS), politereftalato de etileno 

glicol (PETg), Tritan e poliamida ou nylon (GARRIDO et al., 2003; SILVA, 2014). 
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2.1.5 Uso da manufatura aditiva na produção de prótese de mama 

A manufatura aditiva não se limita apenas à área industrial e está se 

expandindo na área da saúde em uma série de aplicações como produção de 

modelos de estruturas médicas e anatômicas complexas específicas de pacientes, 

próteses personalizadas, implantes, ferramentas cirúrgicas, biompressão de tecidos, 

impressão de medicamentos, no ensino e informação para pacientes (BANKS, 2013; 

KLEIN et al., 2013; MERTZ, 2013; URSAN et al., 2013; GROSS et al., 2014; 

SCHUBERT et al., 2014; ZADPOOR;MALDA, 2017; VINOGRADOV, 2019). A 

literatura descreve alguns processos de manufatura aditiva utilizados para a 

produção de próteses personalizadas de baixo custo para membros superiores e 

inferiores (KUNKEL;BARNA, 2014; ZUNIGA et al., 2015; MUNHOZ et al., 2016; 

ROCHLITZ;PAMMER, 2017; CABIBIHAN et al, 2018; GONÇALVES et al., 2019), e 

nos últimos anos, algumas pesquisas foram realizadas sobre o uso da manufatura 

aditiva para auxiliar na reconstrução de outras partes do corpo como face e mama 

(PALOUSEK, 2014; CRUZ et al., 2018; PAULA, 2018; ARTIOLI, et al., 2019; SHIN, 

2019). 

De um modo geral, as etapas do procedimento de manufatura aditiva para a 

produção de prótese de mama seriam: aquisição da imagem da mama por TC, RM 

ou escaneamento 3D; obtenção do modelo 3D; produção do molde em CAD; 

impressão do molde; inserção do silicone pigmentado na cor da paciente no molde 

impresso; espera de 24h para a cura total do silicone; obtenção da prótese 

personalizada externa de mama (HE et al., 2014). Sendo assim, seriam sete etapas 

básicas para a produção de uma prótese personalizada externa de mama. Uma das 

vantagens da manufatura aditiva é que a partir de um modelo digital é possível 

refazer a mesma prótese por diversas vezes sem precisar passar novamente por 

todas as etapas. 

Os trabalhos que explicam e aplicam processos de manufatura aditiva na área 

médica inclusive que a utilizam como alternativas para repor a mama perdida em 

mulheres mastectomizadas foram organizados em três categorias, reconstrução de 

mama, produção de prótese interna de mama (implante), e produção de prótese 

externa de mama. Os principais trabalhos são apresentados a seguir.  

Eggbeer e Evans (2011) realizaram um estudo de caso de produção de uma 

prótese mamária externa personalizada para uma paciente mastectomizada. A 
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técnica de fotogrametria foi utilizada para aquisição da forma externa da mama 

suportada por um sutiã e sem o suporte, e da região da mastectomia na parede 

torácica da paciente. O modelo 3D da prótese foi desenvolvido baseado no formato 

da outra mama com suporte e com uma superfície de adaptação que considerava a 

região mastectomizada. A partir do modelo 3D foi criado em um software CAD, um 

molde de duas partes que foi manufaturado pelo processo SLA de manufatura 

aditiva. Com base no molde, uma prótese de cor semelhante à cor da pele da 

voluntária foi feita em silicone (Fig. 9). 

 

 

Figura 9: Prótese de mama produzida pelo processo SLA. A) Topografia da 
superfície da mama e região da mastectomia da voluntária obtida por fotogrametria; 
B) Representação 3D da forma da mama sustentada por um sutiã; C) Verificação do 
tamanho e da posição da prótese; D) Modelo 3D do molde da prótese a ser impresso 

pelo processo SLA; E) Inserção do silicone com o auxílio de seringa no molde 
impresso para produção da prótese de mama; F) Prótese externa de mama em 

silicone finalizada (EGGBEER;EVANS, 2011). 
 

Uma vez que as próteses mamárias também têm uma função estética, muitos 

fatores precisam ser considerados para que se possa alcançar um resultado 

cirúrgico e estético ideal. Chhaya et al. (2015) desenvolveram scaffolds 

personalizados impressos em PLA utilizando uma impressora 3D Replicator 

(Makerbot Industries, Nova York, EUA). Os scaffolds são estruturas 3D porosas 

utilizados como suporte para proliferação celular, ou colonização de células, 

fornecendo um ambiente estável e auxiliando a remodelagem dos tecidos. Nesta 

pesquisa foi desenvolvida uma plataforma de tecnologia de manufatura aditiva para 
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fabricação de scaffolds mamários personalizados a partir de imagens médicas (TC e 

RM) e escaneamento 3D para testar seu potencial na produção de tecido adiposo 

em um ambiente in vivo (Fig.10). 

 

Figura 10: Fabricação e caracterização de scaffolds mamários personalizados. 
A) Setup do escaneamento 3D da mama; B) Vistas do modelo digital da mama 
esquerda; C) O modelo da mama foi utilizado na geração do scaffolds porosos 
personalizados por FFF em PLA (escala de 25%); D) Imagens de MicroCT dos 

scaffolds indicando homogeneidade da espessura do filamento em toda a peça; E) 
Histograma de medidas de tamanho de poro nos scaffolds; F) Volume do scaffold 
fabricado e a porcentagem de porosidade; G) Microscopia eletrônica de varredura 

indicando a superfície das barras de scaffolds (CHHAYA et al., 2015). 

 

A reconstrução com implantes à base de silicone leva à formação de um 

tecido fibroso rígido ao redor do implante, conferindo a mama uma aparência não 

natural. Chhaya et al. (2015) fabricaram um modelo específico de scaffold 

biodegradável por manufatura aditiva afim de avaliar a regeneração de tecido 

adiposo implantando esse scaffold impresso em PLA em ratos. Eles concluíram que 

um implante biodegrável pode fornecer uma solução eficaz para muitos dos 

desafios apresentados pelo implante de silicone e que essa metodologia abre um 

novo leque para a reconstrução da mama à base de scaffolds. 
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Cruz et al. (2018) desenvolveram uma metodologia biomimética para projetar 

uma prótese de mama considerando sua estrutura interna para obter melhor 

mobilidade e sensibilidade ao tato. Círculos concêntricos foram traçados ao longo da 

superfície de uma mama de um manequim médico por meio de uma máquina de 

medição por coordenadas, que pode ser utilizada em qualquer tipo de paciente, para 

a obtenção de um modelo 3D de mama em CAD (Fig. 11). Em seguida, o método 

dos elementos finitos foi utilizado para se realizar uma análise estatística com 

diferentes tipos de carregamento para avaliar a sensibilidade e naturalidade da 

prótese. Em relação à fixação da prótese na parede torácica da usuária, esferas 

foram adicionadas à parte posterior do modelo para permitir que o ar circule entre a 

parede torácica e a prótese evitando o aumento da temperatura nessa parte do 

corpo e reduzindo a transpiração da superfície com a cicatriz. 

 

 

Figura 11: Modelo de prótese de mama biomimética. A) Círculos concêntricos 
traçados ao longo da superfície da mama de um manequim médico por uma máquina 

de medição por coordenadas. B) Modelo 3D de mama em CAD, vista anterior e 
posterior. C) Prótese biomimética externa de mama impressa em ABS (CRUZ et al., 

2018). 

 

Como o peso da prótese externa da mama é também fator determinante no 

comportamento dinâmico e realista, a prótese proposta tem baixo peso e boas 

propriedades mecânicas devido à sua estrutura interna e pode ser fabricada de 

forma simples e econômica. Nesta pesquisa, a técnica biomimética foi utilizada para 

o desenho de uma prótese externa de mama para os casos de mastectomia 
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completa. Assim, foi construído um modelo de prótese 3D, que pode ser facilmente 

escalável sem afetar sua funcionalidade, e foram atribuídos materiais à base de 

silicone com propriedades muito semelhantes às de uma mama real (tecido adiposo 

e glandular). Como conclusão, pode-se verificar que a prótese possui realismo na 

mobilidade e no toque. 

Shin et al. (2019) investigaram as necessidades de produtos pós-mastectomia 

em sobreviventes do câncer de mama e desenvolveram uma prótese externa de 

mama fixada ao sutiã para melhorar a QV das mastectomizadas com relação a 

conforto térmico e umidade. Para a produção da prótese externa de mama foram 

desenvolvidos o sutiã para mastectomia, uma prótese e um clipe integrativo para a 

fixação da prótese no sutiã. A ideia de Shin et al. (2019) era melhorar a questão da 

umidade do sutiã e da prótese e criar um sutiã compatível para acoplar a prótese, 

pois os sutiãs encontrados por eles não são compatíveis e têm impacto negativo na 

QV das mastectomizadas. Os pesquisadores seguem investigando o desempenho 

térmico e de conforto da umidade da prótese no sutiã para melhor atender as 

necessidades de mulheres mastectomizadas (Fig. 12). O estudo não detalhou sobre 

o processo de manufatura aditiva e material empregados na impressão do molde 

para produção da prótese de mama. 

 

 

Figura 12: Produção de um protótipo de prótese de mama a partir de escaneamento 
3D. A) Obtenção da imagem em 3D do tronco de uma voluntária por escaneamento 
3D. B) Solução de ajuste ideal para protótipo de prótese; C) Criação de modelo da 
mama em CAD. D) Projeto do molde 3D; E) Produção de molde com tecnologia de 

impressão 3D; F) Produção do protótipo da mama em silicone com molde (SHIN et al., 
2019). 
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A patente de Eaton (2000) descreve uma prótese externa de mama 

confortável e de aparência natural de forma a refletir do melhor modo, o tamanho, a 

forma e a textura da mama natural. O método inclui a digitalização do tórax do 

paciente para obtenção da imagem espelhada da mama remanescente da paciente 

suportada pelo sutiã. O arquivo de imagem obtida é transmitido a uma unidade 

remota de confecção da prótese de mama por uma fresadora controlada por 

computador. O material a partir do qual a forma da mama é fresada pode ser uma 

resina dura ou um material mais macio, nesse caso é necessário fazer uma 

impressão do formato da mama fresada, que é moldado em uma resina dura para 

formar uma imagem positiva do seio natural restante. O molde positivo é então 

colocado em uma máquina de moldagem a vácuo, que ao aquecer uma fina folha de 

plástico a forma do molde é produzida. Após isso, a fina folha de plástico assume a 

forma do seio natural da paciente e é usada para produzir o molde de gesso 

(Fig.13). 

 

Figura 13: Vista expandida do molde de duas peças produzido a partir de uma 
fresadora controlada por computador usando uma imagem 3D (Eaton, 2000). 

 

A manufatura aditiva se tornou uma tendência em construções de fantomas 

de estudos para aplicações médicas, com suas vantagens de ser personalizável e 

econômica. Fantoma é um objeto físico utilizado para reproduzir as características 

de absorção e espalhamento do corpo ou parte do corpo humano em um campo de 

radiação. No entanto, não há prática atual no campo do simulador de mama 

multifuncional para controle de qualidade (CQ) em imagens multimodais, como as de 

mamografia para avaliação clínica da paciente. He et al. (2019) fabricaram um 

fantoma de mama multiuso com materiais equivalentes de tecido por meio do 

processo FDM de manufatura aditiva para CQ em imagens multimodais. Os 
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materiais utilizados para a produção do fantoma são à base de cloreto de polivinila 

(PVC) e para a impressão do molde de mama pelo processo FDM foi utilizado o 

ABS, com 100% de densidade e precisão de impressão de 0,256 mm (Fig. 15). O 

fantoma produzido incorpora estruturas capturadas na mama feminina, como 

microcalcificações, lesões de fibras ou tumores de tamanhos diferentes e fornecem 

avaliação qualitativa da sensibilidade de detecção de lesão para várias modalidades 

de imagem (ou seja, resolução de profundidade). A detecção de lesões em tecidos 

moles e o contraste cilíndrico do tumor foram superiores à mamografia e RM em 

comparação com imagens de ultra-som. A detecção do tumor hemisférico foi 

semelhante, independentemente da modalidade de imagem usada. Ao fim do projeto 

foi desenvolvido um simulador de mama multifuncional e foi determinado o seu valor 

para estudos de imagens multimodais de mama (Fig.14). 

 

 

Figura 14: Etapa de produção do molde de mama utilizado para a criação de um 
fantoma, simulador de mama. A)  e B) Renderização 3D do molde da mama; C) e D) 

Molde de mama impresso em ABS pelo processo FDM (HE et al., 2019). 
 

Maillo et al. (2021), propõem a impressão direta de uma prótese convencional 

modelada a partir do modelo 3D da mama obtido por escaneamento 3D, utilizando o 

escâner iSense da 3D Systems. O objetivo da pesquisa foi produzir pelo processo 

FDM, uma prótese externa de mama macia, flexível, resistente, de morfologia e 

coloração similar a uma mama real, para melhorar a QV das mulheres 

mastectomizadas reduzindo o impacto psicológico causado pelo câncer. O método 

de escaneamento 3D na mama acelerou o processo de aquisição da imagem 

permitindo fazer uma varredura exata de excelente resolução. O material utilizado na 

impressão da prótese foi o filamento TPU flexível na cor natural e o software para a 
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impressão foi o Ultimaker Cura com os seguintes parâmetros de impressão: 

densidade de 10%, espessura da camada de 0,2mm e velocidade de impressão de  

30 mm/s. A prótese de mama produzida em filamento flexível representou bem o 

formato anatômico prolongado no quadrante lateral superior, conforme o modelo 3D 

desenhado; flexível como os modelos de próteses tradicionais (Fig. 15); com a 

redução do peso de 300 g, do modelo habitual das próteses em silicone, para 90 g. 

 

 

Figura 15: Prótese externa de mama impressa em TPU flexível cor natural 
(MAILLO et al., 2021). 

 

No estudo qualitativo de Fitch et al. (2012), mulheres mastectomizadas 

receberam uma prótese externa personalizada a fim de avaliar a perspectiva das 

mulheres sobre a prótese e após 3 meses de uso, essas mulheres relataram os 

benefícios psicossociais, em termos de imagem corporal, autoimagem e senso de 

normalidade, que a prótese personalizada proporcionou a elas. 

Perez et al. (2018) avaliaram a influência da prótese externa de mama em 

mulheres com mastectomia unilateral, no uso imediato e após uma semana de uso 

regular. Neste estudo foram incluídas 42 voluntárias, que foram divididas em três 

grupos: GM0, grupo de mastectomizadas que não utilizavam prótese externa e 

receberam no dia da avaliação; GM1, grupo mastectomizadas que usavam as 

próteses externas por pelo menos uma semana e GC, grupo controle formado por 

mulheres sem cirurgia. Os resultados da avaliação apresentaram diferença 

significativa entre GM0 e GM1 quanto ao equilíbrio estático testado com ambos os 

grupos sem a prótese e depois com a prótese. Entre os grupos GM1 e GC não 

foram encontradas diferenças significativas. Esse estudo concluiu que mulheres 

submetidas a mastectomia unilateral apresentam alterações no controle postural, 
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que se refletem no equilíbrio estático bem como no equilíbrio dinâmico (marcha) e 

que o uso imediato da prótese externa de mama não altera os parâmetros pela falta 

de adaptação, mas após uma semana de uso o equilíbrio estático dessas mulheres 

é afetado positivamente tendo resposta semelhante ao grupo de controle. Os 

estudos analisados comprovam a melhoria da QV e autoestima de mulheres 

mastectomizadas e a influência do uso da prótese na marcha.  

Os processos da manufatura aditiva têm possibilitado a produção rápida de 

próteses com geometria complexa e personalizáveis, adequados precisamente à 

anatomia do paciente, oferecendo um bom encaixe anatômico (ZADPOOR;MALDA, 

2017). De acordo com os estudos analisados, os processos da manufatura aditiva 

mais utilizados na reconstrução da mama e produção de próteses de mama são: 

SLA e FDM (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Estudos que utilizam os processos SLA e FDM na produção de 
prótese. 

Autor Conteúdo Processo Ano 

Eggbeer e Evans 

Métodos auxiliados por computador no 

design e fabricação de próteses 

mamárias personalizadas 

SLA 2011 

Chhaya et al. 

Regeneração sustentada de tecido 

adiposo de alto volume para 

reconstrução mamária usando projeto 

auxiliado por computador e 

biofabricação 

FDM 2015 

Cruz et al. 

Uma abordagem biomimética para 

projetar uma prótese mamária externa 

completa: pós-mastectomia 

FDM 2018 

He et al. 
Fantoma de mama impresso em 3D 

para imagens multiuso e multimodais 
FDM 2019 

Maillo et al. 

Metodologia de design personalizado e 

fabricação de próteses mamárias 

externas 3D 

FDM 2021 

 
 

2.1.6 Normas nacionais e internacionais sobre o uso da manufatura 
aditiva na área médica 

 

Não há uma norma específica para o uso da manufatura aditiva na área 

médica, o que existe é a aprovação da FDA e da ANVISA (2015) para o uso de PLA 
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em contato direto com fluidos biológicos, incluindo suturas, clips e na administração 

de fármacos (RASAL; HIRT, 2009; RASAL et al., 2010). No entanto, o ABS e PLA 

utilizados para a produção do molde, não irão entrar em contato com a pele da 

mulher mastectomizada. Sendo assim, para a produção da prótese personalizada 

externa de mama em silicone é importante que o silicone e a cola ou adesivo para 

fixação da prótese sejam regulamentados, pois são esses os materiais que entrarão 

em contato direto com a pele da mastectomizada. Caso seja necessário registro 

para regularizar o produto é necessário enviar documentos da empresa e do produto 

à ANVISA, como: indicações de uso, projeto gráfico dos rótulos, informações 

técnicas e outras mais (CONSULTORIA ISO, 2019). 

As próteses externas de mama personalizadas produzidas por manufatura 

aditiva ainda não são aplicadas em larga escala no mercado, a maioria delas são 

disponibilizadas por pesquisadores de uma determinada instituição de ensino. As 

empresas encontradas que produzem prótese externa de mama por manufatura 

aditiva são: myReflection, situada na Nova Zelândia e New Attitude Designs, situada 

nos Estados Unidos (CLUBE DE INOVAÇÕES, 2019) (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Empresas encontradas que fazem uso da manufatura aditiva para 
produção e comercialização de prótese externa de mama. 

Empresa 
Abertura 
Empresa 

Local Criador Motivação 

New Attitude 2016 
Estados 

Unidos 

Irene R. 

Healey 

Artista médica que usa novas 

tecnologias para criar próteses 

corporais personalizadas 

myReflection 2019 
Nova 

Zelândia 

Tim 

Carr 

Depois da parceira, Fay Cobbett, 

ser diagnosticada com câncer de 

mama e optar pelo uso de 

prótese externa. 

 
Mediante os trabalhos nota-se a preocupação com o conforto das usuárias de 

próteses externas de mama ao utilizarem as próteses. No entanto, notou-se que não 

há atenção especial para a estética da prótese e sua relevância para as usuárias e 

nem um protocolo para que o processo de desenvolvimento das próteses possa ser 

replicado. 
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Capítulo 3 

CAPÍTULO 5 -  MATERIAIS E MÉTODOS  

Nesta seção são descritos os materiais, equipamentos, softwares e métodos utilizados 

no ciclo de prototipagem de próteses personalizadas externas de mama para a criação 

de um protocolo de produção de próteses para testes futuros em mulheres 

mastectomizadas. 

 

Esta pesquisa é parte do projeto “3D-printed prostheses to support female 

survivors of domestic violence, accidents or cancer treatment in Brazil” que recebe 

suporte do International Development Research Council (IDRC) do Canadá pelo 

edital “Case studies and prototypes for gendered design in STEAM in Low and 

Middle-Income Countries” da Carleton University. A pesquisa está sendo realizada 

no Grupo de Biomecânica e Tecnologia Assistiva da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) e tem o objetivo de desenvolver diversos tipos de próteses de 

membro superior, orelha, partes da face e mama de boa qualidade e mais acessíveis 

pelo uso do escaneamento 3D e a tecnologia de manufatura aditiva.  

O desenvolvimento de próteses personalizadas externas de mama foi 

realizado com base no método Scanning Printing Polishing Casting (SPPC) utilizado 

para fabricar moldes para próteses de tecidos moles com impressoras 3D de baixo 

custo (HE et al., 2014). No método SPPC, primeiro a anatomia da estrutura é 

digitalizada com o uso de um escâner 3D, então um molde da estrutura é modelado 

com o uso de um software CAD e manufaturado em uma impressora 3D. A seguir, 

um método de polimento químico é utilizado para polir a parte de dentro do molde e 

evitar o efeito das camadas impressas e produzir uma superfície lisa. O último passo 

é depositar silicone de grau médico no molde e depois que o silicone é curado, a 

prótese pode ser removida do molde. 

Os principais materiais, equipamentos e softwares utilizados nessa pesquisa 

foram disponibilizados pelo Laboratório de Órtese e Prótese 3D da Unifesp 

(LOP3D/Unifesp) e em parte pela autora e são descritos nos quadros 5-9. 
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Quadro 5: Equipamentos utilizados para a digitalização 3D da mama. 

Equipamentos  Características 

Escâner 3D Ultra HD iSense 

3D Systems Inc., Rock Hill, 

Carolina do Sul, EUA  

iPad 

Apple Inc., Cupertino, Califórnia, 

EUA 

 

 

Escâner portátil que utiliza um aplicativo próprio, 3D 

Scanner. 

Sistemas operacionais suportados: iOS 7 ou posterior 

Volume de digitalização mínimo (0,2x0,2x0,2m) e 

máximo (3x3x3m) 

Dimensões: 119,2 mm x 27,9 mm x 29 mm 

Faixa de operação mín: 0,40m máx .: 3,5m 

Peso 99,2 g 

Campo de visão horizontal: 58° vertical: 45° 

Resolução espacial x / y: 0,5m0,9 mm 

Resolução de profundidade: 0,5m1mm 

Temperatura de operação 0-35°C 

Taxa máxima de transferência de imagem 30fps  

Dispositivos suportados: iPad Air, iPad Mini Retina, 

iPad 4ª geração 

Valor: R$ 5.000,00 

Computador All-In-One HP  

HP Development Company, L.P., 

Palo Alto, Califórnia, EUA  

 

 

Intel Core i7-4790T, 12GB de RAM, Windows 8.1. 

 

Quadro 6: Softwares utilizados na criação dos moldes da prótese. 

Softwares Características 

MeshMixer 

software livre da Autodesk (São 

Raphael, EUA) 

Utilizado para modelagem 3D, trabalho com malhas e 

geração de arquivo .stl para impressão 3D. O software 

foi utilizado para modelar e fazer melhorias na 

superfície do molde das próteses. 

TinkerCad  

software gratuito da Autodesk 
Utilizado para modelagem 3D. 

Ultimaker Cura 4.7  

Software de código aberto da 

Ultimaker USA Inc., Utrech, 

Holanda 

Software para fatiamento virtual de arquivos salvos 

com a extensão .stl para a criação de um arquivo do 

tipo Gcode, padrão de código para ser utilizado em 

impressoras 3D. 
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Quadro 7: Materiais utilizados na confecção das próteses. 

Material para confecção da prótese Características 

Silicone Silpuran 2420  

Polisil Industria e Comércio de Silicone 

Ltda., SP, Brasil 

 

 

Silicone de grau médico de cura por platina, que 

atende os principais requisitos relacionados às 

propriedades ideais de material para a confecção 

de próteses externas: biocompatibilidade, 

flexibilidade (dureza 12 unidades Shore A), textura 

(25 - 35 unidades Shore A), melhor semelhança à 

pele humana, leveza, translucidez, facilidade de 

manuseio, resistência aos agentes químicos e 

ambientais, estabilidade dimensional, evita a 

proliferação de bactérias, facilidade de higienizar e 

durabilidade. 

Valor: R$ 240,00 

Pigmento líquido Eudora 

Interbelle, Registro-SP, Brasil 

 

Base líquida com cor de pele, adicionada durante 

a manipulação do silicone, para pigmentação 

intrínseca. 

Valor: R$ 55,99 

Materiais para melhorar o molde Características 

Solução preparadora  

Grupo Tigre S.A, Santa Catarina, Brasil 

 

Solução utilizada para limpar superfícies em PVC. 
Apresenta na sua composição, alta porcentagem 
de acetona. A solução foi utilizada no acabamento 
dos moldes das próteses impressos em ABS. 

Valor: R$ 17,90 

Recipiente de plástico 

 

Recipiente com base do mesmo tamanho do 

molde impresso em 3D que foi utilizado para 

melhoramento da superfície do molde impresso 

em 3D. 

Lixa A275 Norton P180  

Saint-Gobain, Courbevoie, França 

 

Lixa de papel com grão de óxido de alumínio 

marrom indicada para operações de lixamento na 

preparação de superfícies. A lixa foi utilizada para 

o acabamento do molde da prótese impresso em 

3D. 

Valor: R $1,50/folha 
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Quadro 8: Filamentos utilizados no ciclo de prototipagem dos moldes e 
próteses. 

Filamentos para impressão 3D Características 

PLA cobre  

Boa Impressão 3D, Curitiba-PR, 

Brasil 

 

Renovabilidade devido a origem de milho, trigo ou 

arroz; biocompatibilidade (não produz efeitos tóxicos 

ou carcinogênicos); processabilidade (melhor 

capacidade de processamento térmico em 

comparação a outros biopolímeros); Economia de 

energia na sua produção, de 25 a 55% menos do que 

em polímeros à base de petróleo (Rasal e Hirt, 2009; 

Rasal et al., 2010). Não requer mesa aquecida; 

temperatura entre 180oC e 210oC. 

Valor 1Kg: R $140,00 

TPU Flexível translucido  

Boa Impressão 3D, Curitiba-PR, 

Brasil  

 

Poliuretano Termoplástico (TPU) com alta 

durabilidade e flexibilidade. Temperatura de 

impressão em torno de 225oC. 

Valor 0,5Kg: R $140,00 

TPU Flexível branco 

3DX Filamentos Ltda., São Caetano 

do Sul-SP, Brasil. 

 

Poliuretano Termoplástico (TPU) com alta 

durabilidade e flexibilidade. Temperatura de 

impressão em torno de 225oC. 

Valor 1Kg: 170,00 

ABS natural 

GTMax3D Tecnologia em 

Eletrônica Ltda., Americana, Brasil 

 

Material termoplástico rígido, leve e resistente ao 

impacto, muito utilizado na manufatura de produtos 

moldados para usos diversos. Apresenta acabamento 

de alto brilho que uma excelente relação de preço e 

qualidade: econômico, eficaz e permite a reciclagem. 

É mais resistente à temperatura e tem maior rigidez 

que o PLA (Garrido et al., 2003; Silva, 2014). Requer 

mesa aquecida a 110oC; temperatura de impressão 

entre 230oC e 250oC. 

Valor 1Kg: R$ 85,00 
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Quadro 9: Impressoras 3D utilizadas no ciclo de prototipagem dos moldes e 
próteses. 

Impressora 3D Características 

Stella 2  

Boa Impressão 3D, Curitiba-PR, 

Brasil 

 

Impressora brasileira do tipo desktop de processo FFF 

Volume de impressão: 20 x 20 x 20 cm (L x P x A)* 

Dimensão do bico de extrusão: 0,4 mm 

Altura de camada: 0,05 mm 

Velocidade máxima: 70 mm/s 

Consumo elétrico: 34 Wh 

Valor: R$ 1.747,20 

Impressora 3D Pro GTMax 3D 

Core A3 

GTMax3D Tecnologia em 

Eletrônica Ltda., Americana, 

Brasil 

 

Impressora brasileira do tipo desktop de processo FFF 

Gabinete de aço carbono 100% fechado 

Pintura eletrostática 

Mesa aquecida de alumínio 

Sistema de nivelamento automático da mesa  

Volume de impressão: 30 x 30 x 30 cm (L x P x A) 

Dimensão do bico de extrusão: 0,4 mm 

Altura de camada: 0,05 mm 

Velocidade máxima: 180 mm/s 

Consumo elétrico: 250 Wh 

Valor: R$ 8.035,00 

Impressora 3D Sethi S3 

Sethi Ind Com Prod Eletrônicos, 

Campinas-SP, Brasil 

 

Impressora brasileira do tipo desktop de processo FFF 

Gabinete de alumínio fechado 

Mesa aquecida de alumínio 

Sistema de nivelamento automático da mesa  

Dimensão da mesa: 27 x 27 x 32 cm (L x P x A) 

Dimensão do bico de extrusão: 0,4 mm 

Altura de camada: 0,05 a 0,3 mm 

Velocidade máxima: 150 mm/s 

Consumo elétrico: 250 Wh 

Valor: R$ 8.238,89 

* Largura x Profundidade x Altura 

Para a realização deste trabalho não foram feitos testes em humanos, não 

sendo necessário aprovação do comitê de ética da universidade, sendo exigido 

apenas o termo de “Declaração de Responsabilidade” (Anexo A). 
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3.1 Metodologia 

A metodologia adotada com base no método SPPC de He et al. (2014) e 

Artiolli et al. (2019) foi dividida em duas fases. Na primeira fase foi realizado um ciclo 

de prototipagem de próteses personalizadas externas de mama em silicone pelo uso 

de escaneamento 3D e o processo FFF de manufatura aditiva. Um manequim 

feminino de corpo completo foi utilizado como modelo padrão. Essa fase de 

desenvolvimento experimental demonstrou a viabilidade de produção de uma 

prótese de mama (Fig. 16).  

  

 

Figura 16: Fluxograma do desenvolvimento do método para a produção de uma 
prótese personalizada externa de mama em silicone pelo processo FFF. 
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Na segunda fase foi criado um protocolo para a produção de prótese 

personalizada externa de mama por planejamento virtual com um bom custo-

benefício. 

 

 

Figura 17: Etapas do processo de produção de uma prótese personalizada 
externa de mama em silicone por planejamento virtual e impressão 3D. 

 

Para a manufatura dos moldes e próteses de mama foram utilizados os 

parâmetros de impressão descritos no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Parâmetros de impressão utilizados na manufatura dos moldes 

em ABS, PLA e TPU Flexível. 

Densidade 

(%) 

Resolução 

(µm) 

Espessura da camada 

(mm) 

Velocidade de impressão 

(mm/s) 

10 100 0,1 60 

 

A pesquisa realizada na revisão bibliográfica contribuiu para ideias de design 

de molde e contramolde e para o conhecimento de fatores importantes para a 

manufatura da prótese. Sete protótipos de próteses personalizadas externas de 
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mama foram desenvolvidos com o registro de todas as etapas da metodologia. 

Todos os protótipos foram criados a partir do mesmo modelo padrão de mama 

feminina que foi gerado a partir do escaneamento de uma manequim de plástico em 

tamanho real seguindo os seguintes passos: 

O escaneamento 3D do tronco da manequim foi realizado com o escâner 

portátil 3D Scanner Ultra HD iSense para digitalizar a região da mama (Fig. 18). O 

processo foi realizado em um local amplo que permitisse fazer uma circunferência 

completa ao redor da manequim. A luz natural foi utilizada de forma direta para 

evitar reflexos na imagem. 

 

 

Figura 18: Escaneamento 3D do tronco da manequim e detalhe da região do tronco 
escaneada. Fonte: O Autor (2020). 

 

Para fazer a varredura do tronco da manequim foi mantida uma distância de 

aproximadamente 1 m. Após ligar o escâner e posicionar em direção à manequim é 

preciso esperar o reconhecimento do objeto pelo escâner. O escaneamento é 

iniciado à medida que o dispositivo é movimentado bem devagar ao redor da 

manequim, mantendo o sentido, a distância e altura do iPad. Para saber confirmar 

que a área de interesse está sendo escaneada, o avaliador deve permaneça atento 

à tela do iPad observando se a imagem do modelo 3D, que está sendo processada, 

está sendo preenchida corretamente na cor branca formando a imagem 3D do 

objeto escaneado. O escaneamento da região a mama foi realizado em 5 min.  

Após a finalização do escaneamento é possível conferir no iPad a qualidade do 

modelo CAD gerado, então o arquivo em .stl da região da mama é enviado para a 
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nuvem. A partir da estrutura digitalizada da manequim foi realizada a reconstrução 

3D da mama com o software Meshmixer para obtenção do modelo padrão de mama. 

O design dos moldes criados para a produção da prótese externa de mama 

foi inspirado em estudos da literatura, com base nas pesquisas de próteses de nariz 

de Paula (2018) e de orelha de Artioli et al. (2019). O molde da prótese externa da 

mama foi projetado em duas partes, positivo e negativo (contramolde). Todos os 

moldes foram modelados no software Tinkercad e manufaturados pelo processo 

FFF, mas foram utilizados diferentes materiais, impressoras 3D e formas de 

acabamento. Esse ciclo de prototipagem foi utilizado para comparar os protótipos e 

definir um protocolo final que permita a produção da prótese estética de mama com 

uma boa qualidade e bom custo-benefício. 

Antes de serem manufaturados pelo processo FFF, os modelos 3D da mama 

e dos moldes das próteses foram salvos com a extensão .stl e foram fatiados 

virtualmente com o software livre Ultimaker Cura 4.7 para a criação de um arquivo 

do tipo Gcode, padrão de código para ser utilizado por uma impressora 3D. Os 

parâmetros de impressão utilizados para a manufatura dos moldes em ABS e PLA 

foram: Densidade de 10%, resolução de 100 µm, espessura da camada de 0,1 mm e 

velocidade de impressão de 60 mm/s 

Os protótipos de próteses de P1 a P6 foram confeccionados com uso do 

silicone Silpuran 2420 misturando os componentes A e B na proporção 1:1 com o 

auxílio de duas seringas e a solução. A solução foi homogeneizada com uso de uma 

espátula juntamente com 1 ml de pigmento cor de pele e foi depositada no molde da 

prótese. Após três horas a prótese foi retirada do molde e colocado na bancada para 

cura total, após 24 horas, quando o silicone apresenta shore A 12. Os protótipos de 

prótese P7 e P8 foram impressos diretamente em filamento TPU sem necessidade 

do uso de silicone. O polimento químico utilizado para polir a parte de dentro do 

molde e evitar o efeito das camadas impressas na prótese será apresentado na 

descrição dos respectivos protótipos. 

Na realização do segundo ciclo de prototipagem foi mantido a mesma mama 

digitalizada da manequim, além do uso de softwares livres, impressora do tipo FFF 

GTMax3D Core A3 e o filamento ABS para a produção do molde dos protótipos de 

prótese P3, P4 e P5 em silicone. Os protótipos foram confeccionados a partir do 

mesmo molde, porém em diferentes fases do ciclo de prototipagem. As alterações 
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deste ciclo de prototipagem estão concentradas no design e na realização de 

tratamento da superfície interna do molde para melhorar a aparência estética das 

próteses. O protótipo P3 não recebeu tratamento, foi realizado lixamento físico no 

protótipo P4 e polimento químico com acetona no protótipo P5.  

As alterações do design do molde da prótese de mama foram realizadas no 

formato de gota para maior aproximação à forma da mama real. A Figura 27 

apresenta as etapas das alterações do design. Nas etapas A e B foi aberto o arquivo 

do modelo 3D da mama utilizado na produção dos protótipos P1 e P2, no software 

Meshmixer, e a mama foi esculpida digitalmente. Para essa etapa foi utilizada a 

ferramenta “Move” (Sculpt > Brushes > Move – mantendo a tecla “shift” pressionada) 

até chegar ao formato de uma gota. Na etapa C, o mamilo foi inserido na mama com 

a ferramenta “Inflate” (Sculpt > Brushes > Inflate) e para diminuir as imperfeições do 

molde e o tempo de impressão é feito o tratamento da superfície da mama em 3D, 

com a mesma ferramenta “Inflate” passando o cursor sobre toda a superfície da 

mama, mas com o botão “shift” pressionado. Para a finalização do modelo 3D da 

mama em formato gota, transforma-se o objeto em sólido (Edit > Make Solid) e salva 

o arquivo em formato .stl (Fig. 19). 
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Figura 19: Etapas da alteração de design do molde da prótese de mama 
utilizado nos protótipos P3, P4 e P5. A) Modelo 3D da mama; B) Modelo 3D 
esculpido digitalmente; C) Inserção do mamilo ao modelo 3D da mama; D) 

Finalização do modelo de mama no formato de gota. 
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O tratamento da superfície interna do molde foi realizado após a sua 

manufatura pelo processo FFF e antes do uso do silicone para a produção das 

próteses. O polimento químico com acetona na área interna do molde evita o efeito 

de camadas impressas e propiciar uma superfície mais lisa das próteses, ele foi 

realizado somente no molde do protótipo de prótese P5. O molde apresenta linhas 

de camada devido ao processo de impressão por camada. As marcas da impressão 

do molde afetam à estética da prótese. O polimento químico da parte interna do 

molde foi feito após lixamento para retirar pequenas imperfeições da impressão 3D. 

O molde impresso é depositado em um recipiente de plástico com tampa, coberto 

com papel toalha embebecido com acetona e fechado com a tampa. O vapor da 

acetona promove o acabamento de superfície tornando-a mais lisa (Fig. 20). 

 

 

Figura 20: Materiais e processo utilizados para o polimento químico da 
superfície interna do molde da prótese impresso em ABS. (A) Lixa de papel P180, (B) 

Molde da mama impresso em ABS, (C) Solução preparadora com acetona e (D) 
Recipiente plástico. O molde é colocado no recipiente (E) com uma folha de papel 

toalha embebecida com a solução de acetona sobre o molde (F), o recipiente é 
fechado e após 6h e evaporação da acetona deve ter uma secagem completa (G). 

Após esse processo o molde polido pode ser utilizado (H). 
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Capítulo 4 

CAPÍTULO 6 -  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Ciclos de prototipagem de próteses personalizadas externas de 
mama em silicone pelo uso de escaneamento 3D e o processo FFF 
de manufatura aditiva 

 

O modelo digital da mama indicou que o escaneamento reproduziu com 

fidelidade a estrutura da mama, menos a região do mamilo (Fig. 21). Os escâneres 

3D portáteis e de baixo custo, como o que foi utilizado na pesquisa, têm uma 

capacidade limitada para capturar detalhes pequenos.  

 

 

Figura 21: Processo de criação do modelo digital da mama por escaneamento 3D. A) 
Manequim padrão; B) Modelo 3D do manequim obtido por escaneamento 3D; C) 
Seleção da região da mama esquerda a ser reproduzida; D) Modelo 3D da mama 

esquerda. Fonte: O Autor (2020). 
 

A partir do modelo digital da mama, um modelo físico foi manufaturado com 

filamento ABS na impressora GTMax Core A3 apenas para visualização da 

qualidade da mama digitalizada (Fig. 22). A impressão 3D da mama reproduziu com 
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fidelidade sua estrutura menos a região do mamilo. Por isso, a estrutura do mamilo 

foi modelada digitalmente com o software Meshmixer e adicionada no modelo digital 

da mama (Fig. 23). 

 

Figura 22: Criação do modelo físico da mama da manequim. A) Vista frontal 
do modelo digital da mama; B) Vista frontal do modelo físico da mama 

impresso em ABS; C) Vista lateral do modelo digital da mama; D) Vista lateral 
do modelo físico da mama impresso em ABS. Fonte: O Autor (2020). 

 

 

Figura 23: Modelo digital da mama da manequim com a inclusão do mamilo. A) 
Vista frontal; B) Vista lateral. Fonte: O Autor (2020) 

 

Segundo o método SPPC de criação de próteses, a partir da estrutura do 

corpo digitalizada é modelado um molde da prótese, que vai substituir essa 

estrutura. O molde é criado com o uso de um software CAD para posterior 

manufatura em uma impressora 3D e confecção da prótese com silicone. Nesta 

pesquisa, seis protótipos diferentes de prótese foram criados a partir do mesmo 

modelo de mama. Seis dos protótipos de prótese foram confeccionados a partir do 

depósito de silicone em moldes impressos por manufatura aditiva e dois protótipos 

de prótese foram impressos diretamente na impressora 3D sem o uso de molde 

(Quadro 11). 
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Quadro 11: Descrição dos tipos de protótipos de prótese externa de mama 
fabricados pelo processo FFF de manufatura aditiva. 

Nº Prótese 
Impressora 

3D 

Material do 

molde/prótese 

Tratamento no 

molde 

P1 

Molde sem mamilo e 

contramolde (somente a 

parte positiva) 

GTMax Pro 

Core A3 
ABS/ silicone 

Nenhum 

P2 
Molde com mamilo e 

contramolde 
Stella 2 PLA / silicone 

P3 Molde com mamilo e 

contramolde 

GTMax Pro 

Core A3 

 

ABS / silicone 

 

Nenhum 

P4 Lixamento físico 

P5 
Molde com mamilo 

sem contramolde Lixamento físico 

e polimento 

químico P6 

Molde com mamilo e 

contramolde 

(tamanho reduzido) 

P7 
Modelo da mama 

Stella 2 
TPU 

- 

P8 Sethi S3 - 

 

4.1.1 Protótipos de prótese P1 e P2 

O protótipo de prótese P1 foi manufaturado apenas a parte positiva do molde 

seguindo fielmente o modelo da mama obtido do escaneamento 3D do tronco da 

manequim, sem o mamilo. O molde foi manufaturado na impressora GTMax3D Core 

A3 em escala de 50% do tamanho original com o uso de 52 g de ABS. A prótese foi 

confeccionada com 150 ml de silicone e 1 ml de pigmento (Fig. 24). 

 

 

Figura 24: Etapas da produção do protótipo de prótese 1. A) Molde impresso em ABS; 
B) Molde com silicone e C) Protótipo pronto. 

 

No protótipo P2 a estrutura do mamilo foi adicionada no modelo digital da 

mama e foi gerado um novo molde utilizando o mesmo processo descrito 

anteriormente. Além disso, com base nos modelos de Eaton (2000), Paula (2018) e 
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Shin (2019) que utilizaram contramolde em suas pesquisas, para o protótipo P2 foi 

definido um contramolde (parte negativa do molde) facilitar o encaixe da prótese na 

área mastectomizada da parede torácica. Para a definição do contramolde foi 

realizada uma simulação de mastectomia no modelo digital do tronco da manequim. 

A expectativa era de que o contramolde iria produzir uma prótese que propiciasse 

melhor encaixe e aderência da prótese da área mastectomizada (Fig. 25). O molde e 

contramolde desse protótipo foram manufaturados na impressora Stella em escala 

de 50% do tamanho original (Fig. 26). 

 

Figura 25: Etapas da simulação de mastectomia realizada no tronco da 
manequim para a produção do contramolde (parte negativa). A) Modelo digital da 
manequim com a mama extraída; B) Seleção da área mastectomizada; C) Modelo 

digital da área mastectomizada; D) Modelo da área mastectomizada impresso em PLA.  
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Figura 26: Etapas da confecção do protótipo de prótese P2. A) Vista anterior e 
B) Vista lateral do modelo digital da mama da manequim com adição do mamilo; C) 

Molde e D) Contramolde da mama impressos em PLA; E) Vista anterior e F) Vista 
posterior do protótipo de prótese de mama em silicone. Fonte: O Autor (2020). 

 

Comparação entre os protótipos P1 e P2 

O molde impresso em ABS (P1) apresentou aparência mais uniforme das 

camadas em comparação ao molde impresso em PLA (P2) (Fig. 27). Era esperado 

que a prótese de silicone feita no molde P1 tivesse uma aparência melhor, porém a 

comparação entre os protótipos não identificou diferenças no aspecto físico, com 

exceção da porção posterior do protótipo P2 (Fig. 28). O uso do contramolde na 

parte posterior do protótipo de prótese P2 pode facilitar a fixação por ter o formato 

exato da região mastectomizada da manequim.  
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Figura 27: Moldes dos Protótipos P1 e P2 impresso em ABS (A) e PLA (B). 
 

 

Figura 28: Comparação entre os protótipos de prótese P1 (ABS) na primeira 
coluna e P2 (PLA) na segunda coluna em vistas anterior, lateral e posterior. 

 

O Quadro 12 apresenta as características importantes para comparação entre 

os dois protótipos P1 e P2. 
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Quadro 12: Características dos protótipos de prótese de mama P1 e P2 em 
tamanho de 50% da mama original. 

Características Protótipo P1 Protótipo P2 

Design do molde da prótese 
Sem mamilo e sem 

contramolde 

Com mamilo e 

contramolde 

Impressora FDM GTMax Core A3 Stella 2 

Filamento do molde e contramolde  ABS PLA 

Quantidade de filamento (g) 52 115 

Custo do filamento (R$) 4,76 16,1 

Tempo de impressão do molde e 

contramolde (min) 
292 

591 

 

Custo de impressão do molde (R$) 146 295,5 

Quantidade de silicone (ml) 120 120 

Custo do silicone usado na prótese (R$) 28,8 28,8 

Aparência estética da prótese Agradável Agradável 

Linhas de impressão do molde Presente Presente 

Porção posterior da prótese Lisa Com ranhuras 

Tempo de modelagem da prótese (min) 180 180 

Tempo total de produção da prótese (min) 472 771 

Custo total da prótese (R$) 179,56 340,40 

* Considerando o custo de impressão a R$ 0,50 por minuto; Valor do PLA (Kg): R$140,00; Valor do 
ABS (Kg): R$85,00; sem considerar custo da modelagem. 

 

Considerando o uso do método Scanning Printing Polishing Casting (SPPC) 

de He et al. (2014) para desenvolver um protocolo para a produção de próteses 

personalizadas externas de mama de baixo custo, a realização do ciclo de 

prototipagem com dois tipos de protótipos permitiu a análise da viabilidade do uso de 

um escâner portátil mais simples e limitado, dois tipos de impressoras nacionais FFF 

desktop que utilizam filamentos acessíveis e softwares livres.  

O escâner utilizado não permitiu a aquisição da forma do mamilo da 

manequim que foi posteriormente modelado em um software CAD. No entanto o 

mamilo da manequim escaneada é bem discreto, mais testes precisam ser 

realizados com várias mulheres para definir a real capacidade de digitalização do 

mamilo com esse tipo de escâner portátil. Aparentemente, a prótese P2 com 

contramolde pode apresentar um melhor ajuste na parede toráxica, mas isso 

representa um aumento de quase 50% dos custos e tempo de produção. Em 

pequena escala o valor pode ser insignificante, mas ao produzir em grande escala 

passa a ser relevante. Em relação à aparência estética das duas próteses, a 

comparação entre os protótipos de prótese P1 e P2 gerou uma série de 
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características do design do molde e acabamento que foram testadas nos próximos 

protótipos. 

Esses primeiros resultados do trabalho foram publicados pelo Congresso 

Português de Biomecânica, conforme Anexo B. 

4.1.2 Protótipos de prótese P3, P4 e P5 

A vista lateral, anterior e posterior dos protótipos de prótese externa de mama 

em silicone P3, P4 e P5, em tamanho real, são apresentadas na Fig. 29. Esses 

resultados apontam que é viável o uso do processo FDM de manufatura aditiva para 

a produção de moldes e posterior confecção de prótese de mama em silicone com 

aparência estética e textura próxima a de uma mama real. No entanto, o protótipo de 

prótese P4 e P5 que receberam tratamento físico e químico nos moldes 

apresentaram diferença considerável na aparência estética, com destaque para o 

protótipo de prótese P5.  
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Figura 29: Protótipos de prótese externa de mama de silicone P3, P4 e P5 
(vistas lateral e anterior) em tamanho real. As próteses foram produzidas a partir de 

molde impresso em ABS sem tratamento do molde (P3), com polimento físico do 
molde (P4) e com polimento químico com acetona (P5). Fonte: O Autor (2021) 

 

Comparação entre os protótipos P3, P4 e P5 

Comparando os protótipos de prótese de P3, P4 e P5 é possível identificar a 

prótese P3 com estrias bem nítidas por toda a sua extensão, devido às linhas de 

camada da impressão do molde. No entanto, o processo adotado no protótipo P5 

com o polimento com acetona do molde (Fig. 30) promove na superfície do molde 

P4 um aspecto liso e brilhoso que reflete na qualidade da prótese. A prótese P4 que 

recebeu lixamento físico do molde, tem estrias mais suavizadas, no entanto, ainda 

notórias. A prótese P5 que recebeu polimento químico com acetona tem uma 
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estética próxima a mama real apresentando textura aveludada e macia. Esses 

resultados indicam que o procedimento adotado possibilita a produção de um 

modelo personalizado de prótese externa de mama em silicone que pode ser 

utilizado para a reabilitação de uma mulher mastectomizada. O processo permite 

ainda que o arquivo da mama digitalizada e molde de cada usuária possa ser salvo 

para futuras reproduções, em caso de troca da prótese. O Quadro 13 apresenta as 

características importantes para comparação entre os protótipos P3, P4 e P5.  

 

 

Figura 30: Moldes de prótese externa de mama impressos em ABS. A) Molde 
do protótipo P3 sem tratamento do molde e B) Molde do protótipo P5 que 

recebeu polimento químico com acetona. Fonte: O Autor (2021). 

 

Quadro 13: Características dos protótipos de prótese de mama P3, P4 e P5 

em tamanho da mama original. 

Características Protótipo P3 Protótipo P4 Protótipo P5 

Design do molde da prótese 

Com mamilo e 

contramolde, 

em formato gota 

Com mamilo e 

contramolde, 

formato de gota 

Com mamilo e 

sem 

contramolde, 

formato de gota 

Tempo de modelagem (min) 180 180 180 

Impressora FDM GTMax Core A3 GTMax Core A3 GTMax Core A3 

Filamento do molde e 

contramolde  
ABS ABS ABS 

Polimento físico do molde Não Sim Sim 

Polimento químico do molde Nao Não Sim 

Tempo do polimento químico 

(min)  
- - 360 

Quantidade de filamento (g) 164 164 127 
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Custo do filamento (R$) 13,95 13,95 10,80 

Tempo de impressão do molde 

e contramolde (min) 
480 480 360 

Custo de impressão do molde 

e contramolde (R$) 
240 240 180 

Quantidade de silicone (ml) 160 160 160 

Custo do silicone utilizado na 

prótese (R$) 
38,40 38,40 38,40 

Aparência estética da prótese 

Estrias bem 

evidentes em 

toda a extensão 

da prótese 

Estrias evidentes 

em toda a 

extensão da 

prótese 

Estrias 

suavizadas, 

quase 

imperceptíveis, 

mais evidente na 

região areolar e 

do mamilo 

Textura 
Levemente 

rugosa e macia 

Levemente 

rugosa e macia 

Próxima a pele, 

suave e macia 

Porção posterior da prótese 
Rugosa e 

estriada 

Rugosa e 

estriada 
Lisa 

Tempo total de produção da 

prótese (min) 
660 660 900 

Custo total da prótese (R$) 292,95 292,95 229,20 

* Considerando o custo de impressão a R$ 0,50 por minuto; Valor do ABS (Kg): R$ 85,00; sem 
considerar valor da hora de modelagem. 

 

Chen e Lu (2013) afirmam que o modo de processamento por camadas do 

processo FDM de manufatura aditiva impacta na aparência dos modelos impressos, 

quanto mais espessas as camadas, mais visível a irregularidade do modelo. A 

solução lógica seria reduzir a espessura da camada conforme as características 

específicas de cada impressora 3D, porém qualquer peça impressa por esse 

processo ainda exibe, com evidência, as camadas de impressão.  

O tratamento da superfície interna do molde, impresso em ABS, pelo 

polimento químico com acetona oferece um baixo custo e uma ótima eficácia. Lima 

(2013) e tutoriais disponibilizados na internet (IMPRESSÃO 3D, 2017; 3D FILA, 

2021; IMPRESSÃO 3D BRASIL, 2021) mostram as vantagens do uso do vapor de 

acetona para melhorar o acabamento das peças impressas em ABS. A reação da 

acetona com o ABS suaviza os degraus das camadas e causa um aspecto liso à 

peça. A acetona é um material volátil, ou seja, de baixo ponto de ebulição, baixa 

densidade e baixa tensão superficial que se espalha sobre as superfícies facilmente. 
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Deixar a acetona em um recipiente fechado é o suficiente para iniciar o processo de 

evaporação. Para o tratamento do molde é importante realizar o procedimento em 

um ambiente ventilado, longe de chamas e usar máscara para evitar respirar 

diretamente sobre o vapor da acetona. Após atingir o nível desejado de acabamento 

da peça é recomendável retirar a peça para um ambiente limpo e bem arejado, para 

que não caia poeira na peça e que o vapor da acetona presente nas camadas 

internas saia por completo. 

 

4.1.3 Protótipo de prótese P6 

O protótipo P6 foi produzido para verificar se haveria diferença no 

acabamento da superfície do molde impresso em ABS em tamanho real e em 

tamanho reduzido após o polimento químico (Fig. 31). O protótipo P6 foi produzido a 

partir de um molde em tamanho de 6 cm, no eixo Z. Nesse teste, devido ao fato de a 

área de tratamento do molde ser menor, ao final do polimento ele apresentou um 

aspecto liso e uniforme refletindo na aparência estética da prótese P6.  A prótese 

não apresentou estrias, nem mesmo na região areolar e do mamilo, a textura é 

suave e macia (Fig. 32). 

 

Figura 31: Molde impresso em ABS em tamanho 40% do real utilizado na 
produção de P6. 
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Figura 32: Protótipo P6 de prótese de mama produzido em silicone, tamanho 
reduzido em 40% do real. 

 

Quadro 14: Características de P6 em tamanho reduzido em 40% do real. 

Características Protótipo P6 

Design do molde da prótese 

Com mamilo e 

contramolde, 

em formato gota 

Tempo de modelagem (min) 180 

Impressora FDM GTMax Core A3 

Filamento do molde e 

contramolde  
ABS 

Polimento físico do molde Sim 

Polimento químico do molde Sim 

Tempo do polimento químico 

(min)  
180 

Quantidade de filamento (g) 26 

Custo do filamento (R$) 2,21 

Tempo de impressão do molde 

e contramolde (min) 
120 

Custo de impressão do molde 

e contramolde (R$) 
60 

Quantidade de silicone (ml) 20 

Custo do silicone utilizado na 

prótese (R$) 
4,8 

Aparência estética da prótese 

Próxima a pele 

humana, não 

há evidências 

de estrias 

Textura Lisa, suave e 

6cm 
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macia 

Porção posterior da prótese 
Rugosa e 

estriada 

Tempo total de produção da 

prótese (min) 
480 

Custo total da prótese (R$) 67,01 

 

4.1.4 Protótipos de prótese P7 e P8 

Os protótipos de prótese de mama P7 e P8 não foram produzidos em moldes 

com silicone. Essas próteses foram manufaturadas diretamente nas impressoras 3D 

Stella 2 (P7) e Sethi S3 (P8) em filamento TPU flexível a partir do modelo digital da 

mama da manequim no formato gota (Em parceria com a 3D Time – Soluções 

Tridimensionais). A Figura 33 apresenta os protótipos P7 e P8 de prótese de mama 

com as vistas lateral, anterior e posterior. Os protótipos de próteses de mamas P7 e 

P8 impressas em filamento flexível apresentaram aparências e texturas diferentes.  

 

Figura 33: Protótipos P7 e P8 de prótese externa de mama, produzidas por 
impressão 3D em filamento de TPU (vistas lateral, superior e frontal). A 

prótese P7 foi impressa em tamanho reduzido de 33% da mama e a prótese 

P8 foi impresso em tamanho real. Fonte: O Autor (2021). 

 

A comparação dos protótipos de prótese de mama P7 e P8 com a prótese de 

mama desenvolvida por Maillo et al. (2021) revela distinção quanto à cor, 

5cm 

15cm 



66 

 

 

flexibilidade e estética. Provavelmente essa diferença ocorreu devido aos 

parâmetros de impressão adotados, cor do filamento e do modelo de mama 3D. 

Como sugestão para aperfeiçoar os protótipos de prótese P7 e P8, em estudos 

futuros, além de alterar a cor do filamento, pode-se alternar o preenchimento interno 

da peça, que a tornará menos rígida, alterar a temperatura do bico extrusor e 

velocidade de impressão. O Quadro 14 apresenta as diferenças quanto a aparência 

estética, textura e peso das próteses. 

 

Quadro 15: Características dos protótipos de prótese de mama P7 e P8. 

Características Protótipo P7 Protótipo P8 

Design do molde da prótese Modelo da mama Modelo da mama 

Tamanho do protótipo (cm) 
33,3% do tamanho real 

Z: 5 

Real 

Z: 15 

Tempo de modelagem (min) 180 180 

Impressora FDM Stella 2 Sethi S3 

Filamento  TPU TPU 

Quantidade de filamento (g) 11 86,15 

Custo do filamento (R$) 3,08 14,65 

Peso (g) 4 75 

Tempo de impressão da 

prótese (min) 
100 762 

Custo de impressão da 

prótese (R$) 
50 381 

Aparência estética da 

prótese 

Formato fiel ao modelo 3D 

da mama; linhas finas de 

camada, pouco evidentes; 

superfície brilhosa; 

pequena parte queimada 

devido a temperatura de 

impressão 

Formato fiel ao modelo 3D 

da mama; linhas de camada 

evidentes; brilhosa; cor 

uniforme 

Textura 
Levemente rugosa e 

macia 

Áspera, levemente ondulada 

e levemente macia 

Porção posterior da prótese 

Lisa; maleável 

possibilitando a adaptação 

adequada a área 

mastectomizada 

Lisa e rígida dificultando a 

adaptação a área 

mastectomizada. 

Tempo total de produção da 

prótese (min) 
280 942 

Custo total da prótese (R$) 53,08 395,65 

* Considerando o custo de impressão a R$ 0,50 por minuto; Valor do TPU (Kg): P6) R$140,00; P7) 
R$170,00; sem considerar valor das horas de modelagem. 
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4.1.5 Características dos protótipos de prótese externa de mama 

A Figura 34 apresenta as vistas lateral, anterior e posterior dos protótipos de 

prótese externa de mama exibindo de modo geral a estética dos protótipos P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7 e P8. O Quadro 15 apresenta um resumo das diferenças quanto 

à aparência estética, textura e peso de todos os protótipos de prótese personalizada 

externa de mama. O protótipo de prótese P5 foi considerado mais adequado em 

relação custo-benefício. 
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Figura 34: Protótipos de prótese externa de mama (vista lateral, anterior e 
posterior). 
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Quadro 16: Resumo das características do procedimento para a produção 
dos protótipos de prótese personalizada externa de mama, a partir do modelo 

3D da mama em formato de gota. 

Protótipo 
Impressora 
e material 
do molde 

Material 
da 

prótese 

Tratamento 
do molde 

Peso 
(g) 

Processo 

P1 
GTMax 
Core A3 

ABS 
Silicone Sem  102 

O molde para a produção da 
prótese foi desenhado e impresso 

em tamanho reduzido, 10 cm, 
60%. A prótese foi feita em 
silicone sem tratamento da 

superfície do molde 

P2 
Stella 2 

PLA 
Silicone Sem  88 

O molde para a produção da 
prótese foi desenhado e impresso 

em tamanho reduzido, 10 cm 
60%. A prótese foi feita em 
silicone sem tratamento da 

superfície do molde 

P3 
GTMax 
Core A3 

ABS 
Silicone Sem  164 

Um novo modelo 3D de mama foi 
desenhado a partir do modelo 

utilizado nos protótipos P1 e P2. 
Um novo molde foi impresso em 
tamanho real, 15 cm. O protótipo 

foi feito em silicone sem 
tratamento da superfície do molde 

P4 
GTMax 
Core A3 

ABS 
Silicone Físico 163 

Com o mesmo molde utilizado em 
P3, o P4 foi produzido após a 

parte interna do molde ser lixada. 

P5 
GTMax 
Core A3 

ABS 
Silicone 

Químico 
com 

acetona 
112 

Depois de lixado, o mesmo molde 
utilizado em P3 e P4 passou pelo 

tratamento da superfície com 
acetona por 6h. Com o molde 
tratado foi feita a prótese P5 

P6 
GTMax3D 
Core A3 

ABS 
Silicone 

Físico e 
químico 

com 
acetona 

16 

Molde impresso em tamanho 40% 
do real. Após ser impresso em 

tamanho reduzido foi lixado e em 
seguida foi exposto ao vapor da 

acetona em um recipiente 
fechado. Após a evaporação total 
da acetona P8 foi produzido em 

silicone. 

P7 
Stella 2 

sem molde 
 

TPU - 4 
Prótese de mama impressa sem 

a necessidade de molde e 
silicone 

P8 
Sethi S3 

sem molde 
 

TPU - 75 
Prótese de mama impressa sem 

a necessidade de molde e 
silicone 
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4.2 Protocolo para a produção de prótese personalizada externa de 
mama por planejamento virtual. 

 

Com base nos ciclos de prototipagem que foram realizados, foram definidos 

os requisitos para um protocolo de produção de prótese personalizada externa de 

mama por planejamento virtual e impressão 3D. O protótipo 5 ofereceu a melhor 

relação custo-benefício para fazer uma prótese com custo aproximado de R$ 230 

reais no tempo de 15h. As próteses comerciais encontradas facilmente em sites de 

venda possuem tamanhos P, M e G e seus valores variam de R$100,00 a R$300,00 

(AMAZON, 2021; FISIOSTORE, 2021; SUBMARINO, 2021).  

A criação do protocolo faz parte da pesquisa internacional “Case studies and 

prototypes for gendered design in STEAM in Low and Middle-Income Countries” com 

a Carleton University. O protocolo criado será validado e utilizado para reabilitar 

mulheres mastectomizadas com próteses personalizadas externas de mama de 

silicone com boa qualidade e que seja acessível. O protocolo foi definido com base 

no método SPPC utilizado para fabricar moldes para próteses de tecidos moles com 

impressoras 3D de baixo custo. Por isso, o uso de equipamentos de custo acessível 

e nacionais foi priorizado bem como o uso de softwares livres. 

 

4.2.1 Digitalização do tronco da usuária 

Durante o escaneamento 3D do tronco da mulher mastectomizada, 

denominada de usuária, ela ficará com o tronco exposto, por isso o procedimento 

deve ser realizado em um local privado e bem iluminado. O local deve ser amplo de 

modo a permitir que o profissional responsável pelo escaneamento faça uma volta 

completa ao redor da usuária com uma distância de aproximadamente 1m. O 

dispositivo recomendado é o escâner portátil 3D Scanner Ultra HD iSense que 

funciona acoplado a um iPad e usa o aplicativo 3D Scanner da 3D Systems que 

pode ser baixado na App Store. O escâner isense com o iPad custa cerca de R$ 

10.000,00. 

Para o escaneamento do tronco da usuária, o profissional deve manter uma 

distância de aproximadamente 1 m dela, posicionar o iPad com o escâner acoplado 

na altura da mama e iniciar a volta ao seu redor mantendo o sentido e verificando se 

o escâner está capturando corretamente a região desejada (Fig. 35). 
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Figura 35: Descrição do processo de escaneamento 3D do tronco de uma 
mulher com um escâner portátil. 

 

A mulher deve se manter imóvel com os braços abertos, durante todo o tempo 

do escaneamento, para que seja possível visualizar bem a região das mamas (Fig. 

36). O escaneamento demora em média 5 min. Ao finalizar o escaneamento é 

possível enviar as imagens salvas em arquivo .obj (formato de malha poligonal 

tridimensional) para o e-mail do profissional. 

 

Figura 36: Exemplo do posicionamento da mulher para uma boa digitalização 
da região das mamas por escaneamento 3D. 
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O passo a passo do planejamento virtual até a produção da prótese 

personalizada externa de mama está no Apêndice A. 

 

4.3 Discussões finais  

Em resposta à questão de pesquisa foi observado que os estudos de 

desenvolvimento de próteses externas de mama focam no peso, pois ele influencia o 

padrão da marcha da usuária, conforto, temperatura e umidade da prótese quando 

em contato com a pele. No entanto, nas pesquisas encontradas na literatura não foi 

notada uma preocupação com a aparência estética das próteses produzidas por FFF 

e nem a descrição do processo de modelagem para produção de próteses pelo 

método digital. Nesta pesquisa foi desenvolvido o protocolo para planejamento 

virtual e produção de prótese personalizada externa de mama eficaz proporcionando 

uma prótese de aparência estética próxima a uma mama real. Para compreender 

mais a fundo o grau de importância dessa alteração na estética da prótese para as 

mulheres será necessário a realização de estudos clínicos com um grupo de 

mulheres mastectomizadas. 

É possível que o uso do escâner 3D portátil adotado nessa pesquisa, para 

digitalização da mama, tenha uma grande influência na estética final da prótese. Ele 

não captou com precisão o mamilo da manequim, que pode ser por limitação do 

próprio aparelho ou devido ao reflexo da superfície de plástico da manequim. Para 

validação da fidelidade de escaneamento feito por esse tipo de escâner é necessário 

realizar testes em mulheres reais, o que não foi possível fazer no período de 

pandemia de Covid-19. 

A pesquisa mostra que existem muitas vantagens do método digital com 

relação ao convencional para a confecção de uma prótese externa de mama 

(Quadro 17). A maior vantagem do método digital é a possibilidade de reproduzir 

uma prótese externa de mama com a forma e tamanho iguais à mama real, pois é 

possível salvar o modelo da mama em um banco de dados para reproduções 

futuras. Ao passo que pelo método convencional será possível reproduzir uma nova 

prótese, após a mastectomia, com base apenas na prótese atual da usuária. 

Apesar das vantagens do uso do processo FFF para a produção de moldes 

para próteses de mama, o seu uso pode ser limitado por conta do tamanho das 
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mesas de impressoras padrão de 20 x 20 cm impossibilitando a impressão de 

modelos de mamas muito grandes. Outro fator que pode influenciar na escolha da 

impressora é o material a ser utilizado. Como observado na pesquisa, o molde 

impresso em ABS pode facilmente ser tratado de modo físico e químico com 

acetona proporcionando uma prótese externa de mama de aparência estética 

próxima a uma mama real. O mesmo tratamento químico não pode ser feito com um 

molde em PLA. No entanto, a superfície de PLA pode ser tratada com resina líquida, 

porém o custo da resina é mais elevado que a acetona. 

 

Quadro 17: Comparação entre os métodos Analógico Convencional e 

Digital (levando em consideração o processo de FDM). 

 

Método 
Número de 

etapas 
Vantagens Desvantagens 

Digital 7 

• O mesmo modelo 3D pode 
ser utilizado quantas vezes 
for necessário 

• Não necessita da presença 
do paciente durante o 
processo de manufatura 

• Possibilita reproduzir as 
mamas da paciente em caso 
de perda das duas por meio 
da TC realizada antes da 
cirurgia 

• Não requer treinamento para 
a digitalização da mama 

• Não é necessário ter acesso 
a internet para a utilização 
do escâner 3D 

• Molde com camadas 
que marcam a 
prótese 

• Não ter contato com 
a paciente dificulta 
no atendimento 
personalizado, 
quanto a 
compreensão da 
expectativa da 
usuária com relação 
a prótese 

• O escaner de baixo 
custo pode não 
captar pequenos 
detalhes 

Analógico 
Convencional 

10 

• O molde de gesso reproduz 
uma mama fiel a real, quanto 
a estética e textura 

• O contato com a paciente 
ajuda a compreender sua 
real necessidade e 
expectativa com relação a 
prótese 

• Modelo em cera e 
molde de gesso 
utilizados uma única 
vez 

• Exige destreza do 
profissional 

• Paciente deve estar 
presente em 3 ou 4 
seções 

• Se a mulher não 
tiver as duas 
mamas, não terá 
uma reprodução fiel 
de sua mama. 
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A escolha do melhor protótipo de prótese externa de mama foi realizada 

conforme discussão entre a autora, orientadoras e com opinião de uma médica 

oncologista. P5 apesar de não ter apresentado uma superfície perfeitamente lisa foi 

eleito o protótipo de melhor aparência estética, mais próximo a uma mama real, pela 

pele humana também não ser lisa. E conforme informação dada por uma profissional 

da área de próteses personalizadas pelo método convencional, uma prótese externa 

de mama não seria vendida por menos de R$1500,00. O custo total do protótipo P5, 

sem considerar o valor das horas de modelagem, é de aproximadamente R$230. 

Essa diferença de valor torna o produto acessível a mais classe de pessoas. 

Para a validação do protocolo de produção de prótese personalizada externa 

de mama por planejamento virtual desenvolvido no presente trabalho é necessário 

testá-lo com um grupo de mulheres mastectomizadas e espera-se que o este possa 

ser replicado por terceiros, profissionais ou não da área, mas que tenham um 

conhecimento básico de modelagem 3D. 
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Capítulo 5 

CAPÍTULO 7 -  CONCLUSÃO  

 

5.1 Contribuições 

Inovações tecnológicas na área de desenvolvimento de próteses externas de 

mama podem trazer muitos benefícios para o usuário de prótese, auxiliando de 

modo geral no processo de reabilitação. O processo FFF pode trazer muitos 

benefícios a mulheres mastectomizadas para a produção de uma prótese 

personalizada externa de mama em relação ao custo, tempo de produção e 

qualidade estética, fatores que podem influenciar a qualidade de vida e autoestima 

da mulher mastectomizada. 

 

5.2 Inserção Social 

Uma das vantagens da modelagem 3D é a diminuição do contato direto com o 

paciente durante o processo de produção, pois a estrutura anatômica pode ser 

adquirida a partir de imagens médicas ou escaneamento 3D. Outra vantagem do uso 

da manufatura aditiva é que a partir de um único modelo digital 3D, é possível 

produzir quantas próteses forem necessárias. O processo de escaneamento 3D não 

requisita treinamento prévio, não sendo necessário contratar uma empresa 

especializada em prótese, o que pode contribuir com a disponibilidade do produto 

pelo SUS em diversos hospitais públicos brasileiros. Ao pensar na contribuição 

social dessa pesquisa, o protocolo do planejamento virtual da prótese de mama 

pode ser utilizado pelo SUS, para que mulheres que sofreram a perda total ou 

parcial da mama sejam reabilitadas de forma rápida e não invasiva. 
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5.3 Perspectivas Futuras 

Para pesquisas futuras, será feita uma busca mais minuciosa com relação ao 

custo das próteses personalizadas externas de mama disponibilizadas pelo 

mercado, a fim de diminuir o valor final dessas próteses utilizando as tecnologias 

disponibilizadas citadas. Para a comprovar a precisão do escâner 3D na captura da 

imagem da mama feminina e validação das próteses produzidas pelo planejamento 

virtual, serão realizados testes clínicos com mulheres mastectomizadas em um 

hospital dedicado à saúde da mulher para a produção de próteses personalizadas 

externas de mama utilizando o protocolo criado neste presente trabalho. 
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APÊNDICE A 

CAPÍTULO 8 -  PROTOCOLO DO PLANEJAMENTO 

VIRTUAL 

4.2.2 Reconstrução 3D do tronco e mama 

Após confirmar o recebimento das imagens salvas em .obj na nuvem, elas 

são importadas pelo software Meshmixer para iniciar a etapa de reconstrução 3D da 

mama (Fig. 37). Após a abertura do arquivo, pode ser iniciada a reconstrução 3D da 

mama para fazer a modelagem 3D do molde da prótese de mama (Fig. 38). 

 

 

Figura 37: Interface do software Meshmixer. Para importar o arquivo das 
imagens do escaneamento 3D basta clicar no botão “import” (em vermelho). 
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Figura 38: Início da modelagem. Para a modelagem do tronco é necessário 
transformar a região do tronco em um modelo sólido clicando em “Edit” > 

“Make Solid”. 

 

Para selecionar a região da mama, clicar em “Select” e selecionar a mama do 

modelo 3D. Para aumentar o tamanho do cursor utilizado para selecionar a área 

deslize a barra em “Size” para a direita (Fig. 39). 
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Figura 39: Seleção da área desejada, no caso a mama a ser reconstruída. 

 

Após a seleção da mama clicar em “Extract” (Fig. 40) e para continuar a 

modelagem apenas do modelo da mama em 3D selecione “Edit” > “Separate Shells” 

(Fig. 41) e para deixar visível e salvar apenas o modelo 3D da mama delete as 

demais partes da peça, que aparecem em “Object Browser” (Fig. 42). 



90 

 

 

 

Figura 40: Extração da área selecionada para obtenção do modelo 3D da 
mama. Comandos: Select > Extract > Accept. 

 

 

Figura 41: Separação do modelo 3D da mama do modelo 3D do tronco. 
Comandos: Edit > Separate Shells. 
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Figura 42: Visualização do modelo 3D da mama. Para visualizar e modelar 
apenas o modelo 3D da mama selecione e delete as demais partes da peça 

que aparecem na caixa “Object Browser”. 

 

4.2.3 Modelagem 3D do molde da prótese de mama 

Para fazer a modelagem 3D da prótese de mama a partir do modelo 3D da 

mama, é necessário espelhar o objeto para reconstruir a mama extraída (Fig. 43). 

 

 

Figura 43: Espelhar modelo 3D da mama esquerda para a reconstrução da 
mama direita. Comandos: Edit > Mirror > Accept. Observação: Caso não 

apareça ambos os modelos (mamas esquerda e direita), basta clicar na seta 
azul e deslizar para a esquerda. 
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Novamente, deve-se separar as partes da peça (Edit > Separate Shells), como 

visto na figura 41 e suavizar as bordas do modelo 3D da mama espelhada (Fig. 44). 

Para a construção do molde é preciso tornar o objeto em sólido e para não perder a 

concavidade apresentada pelo modelo 3D, antes de torná-lo sólido é preciso 

extrudar a peça (Fig. 45), pois se tornar o objeto em sólido antes desse passo, a 

porção posterior do objeto ficará totalmente preenchida. 

 

 

Figura 44: Definição da borda do modelo 3D da mama espelhada. Comandos: 
Select > Modify > Smooth Boundary. 
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Figura 45: Extrusão do modelo 3D da mama. Comandos: Select > Edit > 
Extrude > Accept. 

Agora, para tornar o modelo 3D da mama em sólido basta seguir os 

comandos da figura 38, apresentada anteriormente. Para melhorar o acabamento da 

peça, sem interferir na parte interna do molde seguir os comandos da Figura 46. 

 

 

Figura 46: Acabamento da peça em 3D. Comandos: Sculpt > Surface, com o 

botão “Shift” pressionado passe o cursor por toda a superfície do molde. 

 

Finalizado o acabamento do modelo 3D, salve (“Export”) o modelo 3D da 

mama em formato .stl. Para, futuramente, facilitar a impressão, na criação dos 

suportes, sugere-se criar uma borda em torno do modelo 3D com o auxílio do 
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software TinkerCad (Fig. 47). Para a modelagem do contramolde, siga as 

orientações representadas na seção “4.2.2 Reconstrução 3D do tronco e mama” 

selecionando a região mastectomizada. 

Após modelar o molde da prótese de mama, salvar (“Export”) o molde em 

formato .stl e abrir no Meshmixer, para o melhoramento da superfície do molde, a fim 

de minimizar irregularidades da peça. Para corrigir possíveis erros na malha do 

modelo fazer a análise da peça em “Analysis” > “Inspector” > “Auto Repair All” > 

“Done” (Fig. 48). Após isso, tornar o objeto em sólido, como visto anteriormente na 

Figura 45 do passo 2. A seguir suavizar a superfície do molde (Select > Deform > 

Smooth > Accept), conforme a Figura 49. 

 

 

Figura 47: Definição do molde com o auxílio do software TinkerCad. A borda 
foi inserida a partir da ferramenta pré-definida “Tube”. Para não prejudicar o 

formato interno do molde, que define a mama, foi-se verificando na parte 
interior do “Plano de trabalho” a abertura da borda. A) Vista superior do 

plano de trabalho e B) Vista inferior do plano de trabalho. 
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Figura 48: Autorreparo do modelo 3D no software Meshmixer. 

 

 

Figura 49: Tratamento da superfície do molde 3D. Comandos: Select > 

Deform > Smooth > Accept. 
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4.2.4 Impressão 3D do molde 

Para a impressão do molde em ABS pelo processo FDM, o software a ser 

utilizado vai depender da impressora 3D. O software Ultimaker Cura permite inserir 

os parâmetros de configuração da impressora, como processo da manufatura 

aditiva, volume de impressão, tamanho do bico, diâmetro do material compatível, 

dentre outros parâmetros de impressão, como: densidade, velocidade de impressão, 

preenchimento interno da peça e inserção de suporte (Fig. 50). 

 

Figura 50: Interface do software de impressão 3D, Ultimaker Cura, para as 

configurações da impressora. 

 

A configuração de impressão ideal para manufaturar o molde em ABS é a 

densidade de 10%; resolução de 100 µm; espessura da camada de 0,1 mm, 

velocidade de impressão de 60 mm/s e orientação de impressão como a Figura 51. 
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Figura 51: Representação da preparação da impressão do molde de mama.  

 

4.2.5 Tratamento na superfície interna do molde da prótese de mama 

O molde apresenta as linhas de camada devido ao processo de impressão, 

no qual o modelo é construído camada por camada. Todavia, no caso da produção 

de próteses em silicone, as marcas da impressão 3D evidenciadas no molde podem 

afetar a estética da prótese. Diante disso, como forma de melhoria da aparência 

estética da prótese é indicado fazer o tratamento da superfície do molde em ABS 

com acetona, conforme o fluxograma mostrado na Figura 52. 

 

 

Figura 52: Processo de tratamento da superfície do molde.
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4.2.6 Confecção da prótese de mama de silicone 

Para a produção das próteses de mama, mistura-se as partes A e B do 

silicone de cura por platina, próprio para a confecção de próteses, na proporção de 

1:1; recomenda-se utilizar uma seringa esterilizada para a sucção de cada parte do 

silicone, para não haver contaminação do material. No caso de uma prótese de 160 

ml, com o auxílio das seringas esterilizadas misturar em um copo de plástico ou de 

vidro 80ml da parte A e 80 ml da parte B, acrescentar 1ml do pigmento líquido na cor 

desejada, mexer tudo com o auxílio de uma espátula de plástico esterilizada até 

obter uma mistura homogênea. Todo o processo deve ser feito dentro de, 

aproximadamente, 5 minutos, pois após a combinação de ambas as partes do 

silicone, inicia-se o processo de cura. Desse modo, deve-se despejar a mistura no 

molde da mama, aguardar 24h, período da cura total do silicone, para a retirada da 

prótese (Fig. 53). Após esse período é possível fazer a pigmentação extrínseca da 

prótese com pigmentos próprios para silicone. 

 

 

Figura 53: Materiais utilizados na produção de prótese de silicone (A) e 

molde com o silicone preparado e prótese externa de mama após cura 

total. 
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ABSTRACT: The quality of life of mastectomized women has been extensively studied. Health 4.0 

technologies, such as digitalization, 3D modeling, and additive manufacturing, have been explored in the virtual 

planning of prostheses production. Fusion and deposition modeling (FDM) is the most accessible process. This 

study presents a prototype-making method for the manufacturing of customized silicone external breast 

prostheses. The breast of a mannequin was scanned, and the design of the breast mold of two prostheses was 

created with the Meshmixer and Tinkercad software. A virtual mastectomy was performed to create the 

prosthetic counter mold to achieve a flush fit and to facilitate adherence. The prostheses molds were 

manufactured through the FDM process using low-cost 3D printers. The evaluated technologies of industry 4.0 

have made it possible to produce customized external breast prostheses of good quality, reducing the number of 

steps of the conventional method. 

 

Introduction 

Globally, the most incidental cancer in women is breast cancer, representing 24.2% of the cases in 

2018, with approximately 2.1 million new cases (WHO, 2020). In Brazil, breast cancer is the second 

most incidental in women. In patients under 40, there are ten deaths per 100,000 cases and from 60 

years of age on the risk is ten times greater (INCA, 2019). From the biopsychosocial point of view, the 

diagnosis of breast cancer has a negative impact on the woman’s life during the therapeutic and 

survival phase (Ciesla & Polom, 2010). The main option for treating breast cancer is surgical with or 

without radiotherapy and drugs to prevent cancer cells from spreading to other tissues. The quality of 

life of women surviving breast cancer has been extensively studied (Miyashita  et al, 2015; Chen et al, 

2016). Breast loss has great significance for women, for this reason, breast reconstruction is part of the 

recovery of mastectomized women. An external breast prosthesis is an option that does not involve a 
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surgical procedure, and it can be used at all times. The market offers prostheses of affordable value; 

however, the models are generic with a design that does not provide the breast’s natural tactile 

sensation (Gallagher  et al, 2010).  

Industry 4.0 technologies, such as 3D scanning, computer simulation, and additive 

manufacturing, have been explored in the virtual planning of prostheses’ production, optimizing their 

production (Artioli et al, 2019). Fused deposition and modeling (FDM) is the most affordable process 

due to the low-cost of 3D printers and materials. This article presents a method to produce 

personalized external breast prostheses using industry 4.0 tools such as the FDM process of additive 

manufacturing. Some studies have studied the feasibility of producing external silicone breast 

prostheses from molds made with additive manufacturing (Eggbeer & Evans, 2011; Shin et al, 2019). 

However, due to the variety of processes and materials, many experiments need to be carried out to 

find a more suitable method. This study presents a prototype-making method for the manufacturing of 

customized silicone external breast prostheses using the FDM process. 

Material and methods 

A life-size plastic mannequin was used as a standard female breast model to produce two 

customized external breast prostheses prototypes. The 3D scanning of the breast region was performed 

with the iSense Ultra HD 3D Scanner (3D Systems Inc, EUA) developed for use on iPad (Apple Inc., 

Cupertino, California, EUA) (Fig. 1a). The 3D scanning of the trunk of the mannequin was performed 

in a place with enough space to make the complete circumference around the mannequin with an 

approximate distance of 1 meter with natural lighting (Fig. 1b). First, the scanner recognized the 

mannequin, and then the image capture is done in a slow circular motion. 

 

Figure 1. 3D Scanning of the trunk of the mannequin. (A) iSense Ultra HD 3D scanner and (B) Operator positioning during 

3D scanning of the trunk. 

The 3D model of the breast captured in the 3D scanner was used to make a mold of the breast 

prostheses that was manufactured by 3D printing. Subsequently, the 3D printed mold receives the 

medical grade silicone to create the customized prosthesis. The 3D mold of the breast and the breast 

prostheses were created in the computer-aided design (CAD) software Meshmixer and Tinkercad. The 

3D models were saved with the .stl extension and were sliced virtually with the free software 

Ultimaker Cura 4.7 (Ultimaker USA Inc., Utrecht, the Netherlands) to create a Gcode file, standard 

code used in 3D printers. A virtual mastectomy simulation was performed to create the prosthesis1 

counter mold model to promote better fit and adhesion. A virtual cut was made in the breast region of 

the reconstructed mannequin, and the irregular surface was used to define the negative mold model’s 

shape.  
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The manufacture of two types of molds was done using the FDM process on two types of 3D 

printers and material: The 3D GTMax3D CoreA3 printer (GTMax, Brazil) with acrylonitrile butadiene 

styrene (ABS) filament and on the 3D printer Stella 2 (Boa impressão 3D, Brazil) with PLA (Lactic 

polyacid) filaments. The 3D printing configuration used were 10% density, 100 µm resolution, 0.1 mm 

layer thickness, and 60 mm/s print speed. The prostheses were made of medical-grade Silpuran 2420 

silicone (Polisil, Brazil). 

Results  

The 3D scanning of the mannequin's trunk took 5 min. Figure 2 shows the production process of 

custom breast prosthesis mold. The virtual mastectomy simulation was carried out to create the 

prosthetic counter mold. The counter mold in the posterior part of the second prosthesis had the exact 

shape of the mastectomized region (Fig 3). In the 3D printing of the ABS prosthesis mold, 52 g of the 

filament was used, and in the PLA mold and counter mold, 59 g and 56 g, respectively. Each mold was 

scaled to 50% of the breast size and manufactured in approximately 5 hours. After the silicone curing, 

the two prostheses showed fine lines resulting from the printed layers of the mold and counter mold 

(Fig. 4).  

 
Figure 2. Production process of custom a breast prosthesis mold. (A) Mannequin; (B) 3D scanning of the trunk; (C) Breast 

selection; (D) CAD breast model; (E) 3D mold creation and (F) 3D model of the breast prosthesis mold. 

 
Figure 3. Simulation of mastectomy on the mannequin’s digital image for the production of the counter mold (negative part). 

(A) 3D model of the mannequin with breast extraction; (B) Selection of the supposed mastectomized area; (C) 3D model of 

the mastectomized area (D) 3D printed mastectomized area on PLA. 

 

 
Figure 5. Personalized silicone breast prostheses. A) ABS mold; B) and C) anterior and posterior views of the prosthesis 

produced in the ABS mold without counter mold; D) PLA mold; E) and F) anterior and posterior views of the prosthesis 

produced in the PLA mold with counter mold. 

Discussion  

The material cost of the silicone prostheses made from molds manufactured in material ABS and PLA 

scaled to 50% of the breast size was the US $ 5.83 and US $ 7.81, respectively. Little esthetic 
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difference was noticed in the use of ABS and PLA filament for mold’s manufacture of molds. 

However, the prosthesis prototypes made with PLA mold showed better results with the counter mold, 

which delimits the prosthesis fitting region of the simulated mastectomy area.  

The mold printed in ABS showed a more uniform appearance of the layers compared to the 

mold printed in PLA. Therefore, at first, it was suspected that the silicone prosthesis made in the ABS 

mold would have an aesthetic appearance closer to the breast’s natural image. However, after the 

production of both prostheses, no differences in aspect were observed, except for the posterior portion 

of the second prosthesis, which presents the prosthesis fitting area in the supposed mastectomized 

area. Compared to the conventional method to produce breast prostheses, the digital method has many 

advantages, as it does not require the presence of the user at all stages of the process and does not 

require the professional proficiency for the prosthesis´ manual impression.  

The methodology developed in the current research can also be used to create biomodels for 

surgical planning. For example, in cases of breast reconstruction surgeries, it is possible to scan the 

natural breast before its surgical removal, to then be able to fabricate a prosthesis exactly the original 

size of the patient's breast. 3D printing technology has become a trending issue in phantom 

constructions for medical applications, and other areas as maxillofacial prosthesis, with its advantages 

of being customizable and cost-efficient (He et al, 2019). 

The results of our research indicate that it is possible to manufacture a good quality breast 

prosthesis mold using the FDM additive manufacturing process that is more accessible. In the next 

phase of the research, the best prosthetic attachment to the mastectomized region will be investigated. 

Technological innovations in the area of prosthesis development can bring many benefits to the 

prosthesis user, helping in a general way in the rehabilitation process. One of the advantages of 3D 

modeling is the reduction of direct contact with the patient during the production process, as the 

anatomical structure can be acquired from medical images or 3D scanning. Another advantage of 

using 3D printing is that from a single 3D digital model, it is possible to produce as many prostheses 

as needed.  

Conclusion 

The 3D Scanning and FDM process can be used to produce personalized external breast prostheses 

with good quality using fewer steps than in the conventional process. These factors can cooperate to 

reduce the final overall cost of external breast prostheses. The study raised several questions that may 

be considered in prosthesis esthetics improvement and clinical trials.  

The authors thank National Council for Scientific and Technological Development, the International 

Development Research Centre (IDRC) and the GDS Program. 
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Introduction: Worldwide, the most common cancer in women is breast cancer, representing 
24.2% of cases. The main treatment option is surgery, and then breast reconstruction can 
be performed. An external breast prosthesis is a safe option that does not involve surgical 
procedures and can be used by the patient at any time. In recent years, the application of 
new technologies, such as three-dimensional (3D) scanning and additive manufacturing has 
been explored in the prostheses’ production. The additive manufacturing fused deposition 
modeling (FDM) process is the most accessible. However, research using the FDM process 
in the production of personalized external breast prostheses does not show a good aesthetic 
finish of the prosthesis, an important factor for women in terms of body image. This research 
is part of the project “3D-printed prostheses to support female survivors of domestic 
violence, accidents or cancer treatment in Brazil”, which has the support of Carleton 
University of Canada. Goal: Perform a prototyping cycle to produce a personalized external 
breast prosthesis that reproduces real breast’s aesthetic appearance and texture. 
Methodology: In this research, from a digitized breast, three prototypes of external breast 
prosthesis were produced, by the FDM process of additive manufacturing, with the following 
characteristics: P1 – Prototype made with silicone in a breast mold printed on Acrylonitrile 
Butadiene Styrene (ABS) filament, P2 – Prototype made with the same procedure as P1, 
with the difference that the mold underwent a surface treatment with acetone and P3 – 
Prosthesis prototype printed directly on flexible filament. The molds of the P1 and P2 
prostheses were produced on a GTMax3D 3D printer and the prostheses were made with 
Silpuran 2420 silicone and natural color liquid pigment. Results: As for esthetics, the 
comparison between the prostheses indicated that the P1 prototype presented a rough 
appearance with evident streaks; the prototype P2 had a more natural appearance with 
almost imperceptible streaks, a little more evident in the areolar and nipple region and the 
P3 printed on flexible material, presented thin layer lines, a little thicker in the areolar region. 
As for texture, prototype P1 has a slightly rough and smooth consistency; P2 has a smooth 
surface, and P3 has a slightly rough, wavy and smooth consistency. Conclusion: The 
research confirmed the feasibility of using additive manufacturing to produce personalized 
external breast prostheses. The methodology adopted is simple, fast, and less invasive than 
conventional production processes that require much work and are difficult to access. The 
P1 and P2 prostheses have weight, appearance, and texture similar to a real natural breast. 
The P3 prosthesis is lightweight, and although it is flexible, its softness is not comparable to 
silicone. The advantage of the prosthesis P3 is that it does not require silicone and can be 
produced in less time directly on the 3D printer. 
Key words: Fusion and Deposition Modeling (FDM), Additive Manufacturing, Aesthetics, 
Prototype. 

 


