
Em parceria com: 

Executive Education

Innovation 
& Technology



Cada paciente 
é único.  
E cada cirurgia 
precisa de uma 
abordagem 
única. Desde 
a visualização 
da anatomia 
humana em 
3D até à 
realização de 
um modelo 



impresso 
em 3D de 
um coração, 
estamos cada 
vez mais perto 
de prestar 
cuidados 
específicos e 
personalizados 
a todos.

Enquadra-
mento

Os avanços na impressão 3D na saúde 
estão a captar a atenção no campo dos 
cuidados de saúde graças ao seu potencial 
para melhorar o tratamento de inúmeras 
situações médicas. Um radiologista, por 
exemplo, poderia criar uma réplica exacta 
da coluna de um paciente para ajudar a 
planear uma cirurgia; um dentista pode 
digitalizar um dente partido para fazer 
uma coroa que encaixasse precisamente 
na boca do paciente. Em ambos os casos, 
os médicos podem utilizar a impressão 3D 
para fazer produtos que correspondam 
especificamente à anatomia de cada 
paciente.

E a tecnologia não se limita ao 
planeamento de cirurgias ou à produção 
de restaurações dentárias personalizadas; 
a impressão 3D permitiu a produção de 
membros prostéticos personalizados, 
implantes cranianos ou implantes 
ortopédicos, tais como ancas e joelhos.

Espera-se que o aumento dos investimentos 
em I&D, os rápidos avanços na tecnologia 
e o aumento das aplicações biomédicas 
impulsionem o crescimento do mercado 
global da impressão 3D nos cuidados de 
saúde.

A utilização desta tecnologia para 
rapidamente converter informação digital 
em objectos físicos, aumentará a sua 
utilização e adaptação em novas aplicações 
de cuidados de saúde.



O curso de Impressão 3D para a 
saúde: do problema à solução, 
foca-se em estratégias rápidas e muito 
práticas desde a aquisição de dados, 
passando pelo desenvolvimento do 
modelo, preparação do modelo para 
impressão e pós processamento. 

O curso apresenta um cariz 
predominantemente prático, com uma 
pequena componente teórica, bem como 
a realização de um projeto.

A componente teórica apresentará os 
fundamentos essenciais da impressão 3D 
e as principais variantes, bem como as 
metodologias existentes na impressão 3D 
comuns a várias áreas da saúde. 

A componente prática envolve o uso de 
software de modelação tridimensional, 
a utilização de scanners 3D e a 
transformação de ficheiro DICOM em 
ficheiros passíveis de serem impressos.

Os participantes obterão também no 
final do curso o Certificado de Aptidão 
de Competências Introdutórias ao 
Fabrico Aditivo emitido pelo IAMQS 
– International Additive Manufacturing 
Qualification System.

Conteúdo  
do curso



Objetivos do curso

Compreender os princípios técnicos, tecnologias e 
materiais utilizados na impressão 3D e todas as etapas 
do processo de impressão em 3D;

Transformar imagens DICOM em ficheiros editáveis 
e/ou criar peças de raiz para diferentes áreas: 
reabilitação, reumatologia, ortopedia e cirurgia, 
medicina dentária, entre outras;

 Desenvolvimento de peças com recurso a programas de 
modelação tridimensional;

Selecionar a tecnologia de impressão 3D adequada 
para a peça considerada;

Manipular os ficheiros de modo a obter formas que 
tirem o melhor partido da tecnologia considerada;

 Utilizar o slicer para definir a melhor orientação de 
impressão; 

Selecionar parâmetros, imprimir e efetuar o pós 
processamento do objeto.



Este curso destina-se a quem 
pretende iniciar ou melhorar  
a sua prática clínica ou 
pedagógica, e desenvolver 
competências na área de design 
e prototipagem rápida, focados 
na impressão 3D, aplicadas 
a diferentes áreas da saúde, 
nomeadamente, reabilitação 
(próteses e produtos de apoio), 
reumatologia, ortopedia  
e cirurgia (planemento  
de intervenção e da cirurgia), 
medicina dentária (planemento 
da intervenção), bem como  
no ensino (replicação de órgãos, 
simulação). 

Destinatários



Fisiatras

Reumatologistas

Ortopedistas

Neurocirurgiões

Engenheiros 
biomédicos

Terapeutas 
ocupacionais 

Outros 
profissionais da 
área da saúde

Alguns 
exemplos de 
destinátários: 



Aulas 
Teóricas
24h

Aulas 
Práticas
no Fablab  
da FCT
8h

A impressão 3D / Fabrico Aditivo
4h
•  Enquadramento tecnológico, 

potencialidades e limitações
• Tecnologias e materiais
• Design para impressão 3D
•  Impressão 3D em medicina: 

particularidades e aplicações
•  Exemplos de aplicação em diferentes áreas: 

reabilitação; reumatologia, ortopedia  
e cirurgia; medicina dentária

Etapas do processo  
de impressão 3D
4h
• Criação ou obtenção de ficheiro
•  Transformação e adaptação de ficheiros 

médicos para ficheiros passíveis de impressão
• Seleção de tecnologia
• Seleção de materiais
• Parâmetros do processo e impressão
• Pós-processamento

Software de modelação 
tridimensional
10 h

3D scanning
2h

Transformação de ficheiros de 
imagiologia médica para edição
4h

PROJETO:  
Para a realização do projeto final  
os participantes serão divididos 
pelas suas áreas de interesse 
(reabilitação, reumatologia, ortopedia 
e cirurgia, medicina dentária), 
onde as aplicações por área serão 
particularizadas durante a execução 
do mesmo, com o objetivo da 
aplicação prática dos conteúdos 
adquiridos nas sessões teóricos  
do programa. 

No final do curso 
haverá um seminário 
com um especialista 
internacional dedicado 
à aplicação destas 
tecnologias na área  
da saúde.

Estrutura do curso
O curso tem um total de 32h entre aulas teóricas e práticas.



O curso de Impressão 3D para a saúde: do problema à solução 
é lecionado por docentes das áreas de Engenharia Mecânica 
e Engenharia Biomédica da Nova School of Science and 
Technology e da Nova Medical School, com suporte técnico 
do Fabmaster do FCT FabLab, com o apoio da FAN3D.

As aulas teórico-práticas e a realização do projeto decorrem 
em salas de computadores com licenças de software de 
Desenho Assistido por Computador e em Laboratórios 
equipados com impressoras 3D.

Recursos 
Humanos  
e Materiais:



Coordenadora e Docente 
FCT NOVA

Claudia Quaresma tem
um doutoramento em 
Engenharia Biomédica na 
NOVA School of Science and 
Technology.

A sua área de investigação 
está focada na engenharia 
biomédica com especial foco 
na reabilitação.

A Cláudia desenvolve novas 
tecnologias com elevado 
foco na reabilitação, em 
colaboração com vários 
instituições de saúde. 

Actualmente, integra 
a Comissão Executiva do 
Departamento de Física da 
NOVA School of Science and 
Technology onde é também 
Professora Auxiliar, membro 
efectivo do LIBPhys-UNL e 
faz parte do NOVA AGING 
GROUP no âmbito 
da NOVASaúde

Cláudia 
Quaresma

Coordenador e Docente
FCT NOVA
 
Bruno Soares tem um 
doutoramento em Leaders for 
Technical Industries (Programa 
MiT-Portugal/IST), e é professor 
assistente convidado na NOVA 
School of Science 
and Technology.

A sua investigação centra-se 
no Fabrico Aditivo (AM) e no 
desenvolvimento de novos 
produtos, com ênfase na 
criação de novos produtos 
em Fabrico Aditivo e na 
alavancagem do AM no 
campo médico. 

O Bruno é actualmente 
responsável pelo Laboratório 
de Impressão 3D e Engenharia 
Inversa (Li3Dei).

Bruno 
Soares

Coordenador e Técnico 
FCT FabLab

Filipe Silvestre tem um 
mestrado em Engenharia 
de Materiais. Após concluir 
o curso da “FabAcademy” 
tornou-se Fabmaster do FCT 
FabLab.
 
O Filipe é um entusiasta por 
natureza, com um enorme 
espirito de inovação.

Filipe 
Silvestre

Coordenação  
e Docentes



Coordenador e Docente 
FCT NOVA

Telmo G. Santos, PhD em
Engenharia Mecânica, é 
Professor Associado com 
Agregação no Departamento 
de Engenharia Mecânica e
Industrial da NOVA School
of Science and Technology,
e investigador e Vice-Diretor 
da UNIDEMI. 

Autor de cerca de 
80 publicações com 
especializações principais em 
Ensaios Não Destrutivos (NDT) 
e Fabrico Avançado (Fabrico 
aditivo; Processos Híbridos; 
FSW/P em estado sólido).

Telmo 
Santos

Coordenadora e Docente 
Nova Medical School

Ana Rodrigues é
investigadora da Unidade
EpiDoc no CEDOC, o Centro 
de Investigação de Doenças 
Crónicas da NOVA Medical 
School. 

É professora assistente nas
disciplinas de Reumatologia
e Epidemiologia na NOVA
Medical School. Acumula
ainda a chefia da Unidade
de Reumatologia do Hospital
do Santo Espírito de Angra
do Heroísmo.

Ana Rodrigues é licenciada
em Medicina pela Faculdade
de Medicina de Lisboa,
Universidade de Lisboa.

Completou a Formação
em Investigação Clínica I
e II do Programa Harvard
Medical School - Portugal.

Concluiu o doutoramento em
Medicina, na especialidade
de Reumatologia na Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de Lisboa. 

Ana 
Rodrigues

Docente 
Nova Medical School

Helena Canhão é Professora 
Catedrática de Medicina 
da NOVA Medical School 
e Professora Catedrática 
Convidada de Epidemiologia, 
Escola Nacional de Saúde 
Pública da Universidade Nova. 
É coordenadora do Centro de 
Investigação Integral em Saúde 
e Chefe da Unidade EpiDoC 
(Unidade de Epidemiologia de 
Doenças Crónicas), na NOVA 
Medical School. Atualmente 
é presidente da Sociedade 
Portuguesa de Reumatologia.

Médica, Doutorada e 
Habilitada em Medicina pela 
Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa, Helena 
é também Mestre em Ciências 
Médicas (Investigação Clínica) 
pela Faculdade de Medicina de 
Harvard.

Helena é consultora sénior de 
reumatologia no Hospital Curry 
Cabral, Presidente do Conselho 
Consultivo de Valor para a 
Saúde CoLab, Presidente do 
Conselho Consultivo da AICIB, 
e Comissária da CIENCIA 
2020. É ainda membro do 
Conselho da Universidade 
NOVA, e membro do Conselho 
da NOVA Medical School.

Helena 
Canhão



Fundada em 1977, 
a NOVA Medical 
School é uma Escola 
Médica moderna e 
inovadora alicerçada 
na investigação. 

NOVA Medical School (NMS)

Caracteriza-se pela elevada qualificação 
profissional e ética dos seus docentes e tem 
sabido atrair investigadores de reconhecido 
prestígio e elevado potencial, contribuindo 
assim, de forma decisiva, para a evolução 
do ensino médico no nosso país e sua 
adequação às novas e reais exigências do 
exercício da profissão médica.

Além da inovação curricular do curso de 
Medicina, é importante referir a diversidade 
e multiculturalidade do nosso ensino 
clínico que deriva do grande número de 
estabelecimentos de saúde afiliados, quer 
nos cuidados primários quer nos cuidados 
hospitalares.

A investigação é outro caso de sucesso na 
nossa Escola Médica. O CEDOC (Centro 
de Estudos de Doenças Crónicas), integra 
três Unidades de I&D: o iNOVA4Health, 
dedicado à investigação translacional, o 
CHRC (Comprehensive Health Research 
Centre) que realiza investigação clínica, 
epidemiológica e sobre serviços e o 
ToxOmics (Centro de Toxicogenómica 
e Saúde Humana), que associa 

investigadores da NMS e do INSA 
(Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge). A NMS é ainda participante na 
Unidade I&D Centro de Investigação em 
Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS).

NMS em Números

2133 alunos de pré e pós-graduação

734 docentes e investigadores

40 grupos de investigação

1/3 Melhor rácio Tutor/Aluno nos anos 
clínicos em Portugal

1.ª posição nas classificações de entrada 
no Ensino Superior em Medicina, na Região 
de Lisboa

170,3 nota de acesso mais elevada a nível 
nacional na Licenciatura em Ciências 
da Nutrição

+ de 30 programas, incluindo formação 
pré e pós-graduada



FCT  
FABLAB

O FCT FabLab está equipado com 
um conjunto de ferramentas essenciais 
para o “do it yourself”, que cobrem 
diversas escalas de tamanho e 
materiais diversos que permitem fazer 
“quase tudo”, sempre com o objetivo 
de grande acessibilidade e partilha 
de conhecimento, usando tecnologias 
geralmente só acessíveis para 
produção em massa.

A ideia, inicialmente pensada 
por Neil Gershenfeld (Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts - MIT) 
é simples: fornecer um ambiente 
favorável ao desenvolvimento de 
competências usando tecnologias 
avançadas. Os FabLabs são espaços 
abertos e colaborativos usados por 
estudantes, professores, investigadores, 
artistas, empreendedores... qualquer 
pessoa que queira criar algo novo ou 
à medida.

Os FabLabs são laboratórios 
de fabricação digital criados 
para inspirar qualquer 
pessoa a transformar ideias 
/ projetos em novos produtos 
e protótipos, permitindo o 
acesso a uma larga gama 
de tecnologias.



Fundada em 1977,
a NOVA School of 
Science and Technology 
é uma das mais 
prestigiadas faculdades 
públicas de ciência e 
tecnologia de Portugal 
e da Europa.

NOVA School of Science 
and Technology

A NOVA School of Science and Technology 
tem parcerias com diversas universidades 
internacionais como o Instituto de Massachusetts 
de Tecnologia (MIT), a Carnegie Mellon 
University e a Universidade de Texas em Austin, 
na oferta de diveros programas de formação 
pioneiros a nível nacional.

A NOVA FCT tem uma vasta experiência em I&D 
de ponta graças à sua natureza multidisciplinar 
e forte experiência em investigação aplicada 
em várias áreas, em particular em Digital 
Innovation & BIG DATA, Biomedicina e  
Dispositivos Biomédicos, Economia Circular e 
Sustentabilidade, Fabrico e Automação (AM), 
Nano Materiais Inteligentes, Segurança e Defesa 
Tecnológicas.

Em termos de investigação cientificia, é uma 
referência nacional e internacional reconhecida, 
o que assegura um elevado nível de sucesso 
profissional aos seus estudantes e investigadores. 

Os seus professores e investigadores têm mais 
de 12.000 artigos indexados na Scopus. 
Esta produção científica, materializada pela 
publicação de um elevado número de artigos 
em revistas científicas internacionais de grande 
exigência e qualidade, confere-lhe amplo 
reconhecimento internacional.

A participação da NOVA FCT em 9 COLABs e 
a obtenção de 9 Bolsas ERC por parte dos seus 
investigadores, confere-lhe o estatuto de uma 
instituição orientada para o futuro e baseada em 
investigação internacional de vanguarda. 

O que distingue a NOVA FCT das 
demais faculdades é sem dúvida a 
complementaridade da Ciência e da 
Tecnologia, bem como no grande 
envolvimento de atividades em 
estreita colaboração com a indústria 
e a sociedade em geral. 



em Investigação de Excelência
reconhecida pela Fundação
para Ciência e Tecnologia,

com um total de 10 centros 
de investigações classificados 
com Excelente e 5 centros 

com nota Muito Bom

em Portugal

em projectos Horizon 
2020, com um total de 
109 projectos entre

2014 - 2020

em Portugal

em Bolsas concedidas pela 
European Research

Council, num total de 9

em Portugal

entre os 2% melhores 
do mundo em 2020, de 
acordo com o prestigiado 
Ranking da Universidade 
de Standford, num grupo 

de mais de 159.000 
investigadores

Investigadores
22

na edição do QS World 
University Rankings 
2021 Europeu, entre as 
Universidades fundadas 
há menos de 50 anos

na Europa
TOP 9

O Campus da Caparica criou nas últimas décadas uma enorme dinâmica 
na Margem Sul da cidade de Lisboa, onde muito em breve vamos assistir 
ao crescimento do “Innovation District” cujo desenvolvimento tem o seu 
epicentro na Faculdade.

Factos Importantes:

+ 7500 
    estudantes

+ 525 
  

investigadores

    programas+ 90 
(incluindo licenciaturas, 
mestrados, doutoramentos 
e formação de executivos)

+ 420 
    professores



Ana Rodrigo Gonçalves 
T: +351 966821718
E: ana.goncalves@fct.unl.pt

NOVA School of Science
and Technology
2829-516 Caparica
Portugal

www.execed.fct.unl.pt

Follow us on social media

Infor-
mações 
úteis

Executive Education

Outras 
informações:

Datas:  
Dias 30/SET, 1/OUT, 
2/OUT e 9/OUT

Desenvolvimento  
do projeto: 
11/OUT a 5/NOV

Horário:  
5f e 6f das 10h00  
às 18h00 e dois sábados 
das 9h30 às 13h30

Formato: 
Presencial 
Campus da Caparica
-FCT NOVA

Número de vagas: 
20

Preço: 
980€   

Inclui material para desenvolvimento do projeto,  
catering e o parque de estacionamento.


