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RESUMO

Frente ao atual cenário mundial, tem se tornado essencial à sobrevivência das empresas, de um modo geral, a diferenciação de seus produtos. 
Garantir a rápida concepção de um novo produto, com qualidade, custo final reduzido, privilegiando a capacidade de gerar peças, componentes 
ou qualquer produto com características técnicas e ou tecnológicas inovadoras, sua rápida comercialização pode ser determinante e estratégica. 
Essa realidade, levou a procura de novos caminhos que viabilizassem a conquista de mercado. Dentre os caminhos apresentados, cada vez mais 
se destaca no setor de projetos, a tecnologia de Prototipagem Rápida .A Prototipagem Rápida, é uma tecnologia que vem emergindo desde a 
última década, trazendo contribuições importantes, nesse sentido, mormente, devido a sua capacidade de reduzir ainda mais o tempo e o custo 
do projeto o que acaba por garantir sua rápida concepção, produção, lançamento e comercialização, tornando-se uma das estratégias a ser 
utilizada por empresas que pretendam vencer esse desafio. A justificativa dessa prototipagem é um processo de construção para obter protótipos 
físicos a partir de modelos 3D digitais. A introdução da prototipagem na medicina é recente. A prototipagem rápida vem se apresentando útil nos 
mais diversos campos de aplicação, desde setores diretamente ligados à fabricação de peças mecânicas para automóveis, aviação, setores 
aeroespacial e militar e até mesmo maquinário pesado como também áreas não diretamente correlatas como design (desde peças decorativas 
até embalagens de produtos), medicina dentre outros.Tem como objetivo, avaliar a PR segundo critérios de tempo, custo e flexibilidade e usando 
a tecnologia de PR por Modelamento por Deposição de Material Fundido (Fused Deposition Modeling – FDM) e estudo de um material alternativo 
polimérico, oriundos de um mesmo projeto elaborado com a utilização do software CUBE. Na área de próteses essa técnica, o objetivo e a 
construção rápida de próteses de acordo com as proporções físicas de cada paciente substituindo velhas próteses pré-fabricadas de tamanhos 
padrões e usando um material alternativo.A metodologia utilizada pode ser descrita em três fases. Na primeira fase serão selecionados os 
critérios para comparação das de tecnologias de Prototipagem Rápida: custo, tempo, qualidade e flexibilidade. Na segunda, para eliminação do 
viez na análise comparativa, confeccionaremos um modelo tridimensional utilizando CAD- Computer Aided Design - 3D CAD, como base de dados 
para a realização dos protótipos. A terceira e última fase está no estudo da confecção dos protótipos rápido, usando um material alternativo.Este 
trabalho é fundamentado na utilização de novos materiais no uso de próteses. A partir da identificação do problema, uma solução proposta foi 
desenvolvida, através da utilização de métodos e técnicas de investigação científica, com base em pesquisa acadêmica e sistematização da 
literatura existente sobre o tema tratado. Como resultado disto, o artigo busca atingir os objetivos propostos
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