
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

JOÃO BAPTISTA DE MORAES 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DIMENSIONAL E DA CITOTOXICIDADE DE 

BIOMODELOS PROTOTIPADOS DENTAL DIRECT APÓS 

ESTERILIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA FRIBURGO 

2018

  



 
 

ii 

JOÃO BAPTISTA DE MORAES 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DIMENSIONAL E DA CITOTOXICIDADE DE BIOMODELOS 

PROTOTIPADOS DENTAL DIRECT APÓS ESTERILIZAÇÃO 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense / Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo, como parte dos requisitos exigidos 

para a obtenção do título de Mestre em 

Odontologia, na Área de concentração em 

Clínica Odontológica. 

 

 

 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Adriana Dibo da Cruz 

 

 

 

 

 

 

NOVA FRIBURGO 

2018  



 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iv 

JOÃO BAPTISTA DE MORAES 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DIMENSIONAL E DA CITOTOXICIDADE DE BIOMODELOS 

PROTOTIPADOS DENTAL DIRECT APÓS ESTERILIZAÇÃO 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense / Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo, como parte dos requisitos exigidos 

para a obtenção do título de Mestre em 

Odontologia, na Área de concentração em 

Clínica Odontológica.  

 

Aprovado em:____17___/__08__/___2018____  

 

BANCA EXAMINADORA  

______________________________________________________________________  

Profa. Dra. Adriana Dibo da Cruz 

 

______________________________________________________________________  

Profa. Dra. Angela Scarparo Caldo-Teixeira 

 

______________________________________________________________________  

Prof. Dr. Rodrigo Sant'Ana Nunes 

 

NOVA FRIBURGO 

2018  



 
 

v 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho ao meu filho Arthur e aos meus pais e esposa, sem os quais nada 

disso seria possível. Sua compreensão nos momentos mais delicados, nas dolorosas – mas 

necessárias – ausências, e a todos que me apoiaram ou deram suporte para que este projeto se 

tornasse uma realidade. 

 

  



 
 

vi 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar a Adriana Dibo da Cruz, minha orientadora e amiga, fonte de 

inspiração e força para os momentos mais difíceis, afastando o pessimismo e o desânimo de 

continuar. Aos nossos mestres, pelo conhecimento a nós dispensado, assim como a paciência, 

para que, direta ou indiretamente, pudéssemos vencer essa luta e chegar até aqui. Ficarão 

para sempre em nossas memórias. E finalmente aos colegas de curso, pelos momentos de 

descontração e alegria que proporcionamos juntos tornando menos dolorosos o cansaço e a 

distância da família.  

  



 
 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-aventurado o homem que acha 

sabedoria, e o homem que adquire 

conhecimento; Porque é melhor a sua 

mercadoria do que artigos de prata, e maior o 

seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é 

do que os rubis, e tudo o que mais possas 

desejar não se pode comparar a ela. 

(Provérbios 3:13-15).   



 
 

viii 

RESUMO 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a citotoxicidade, por meio da viabilidade 

celular, e a reprodutibilidade dimensional de protótipos comercializado por uma empresa 

nacional de soluções odontológicas com impressão 3D. Os protótipos foram fabricados 

utilizando um gesso em pó (≈90% do constituinte) com um aglutinante (> 10% do constituinte) 

seguido de um banho de resina no processo final. A aquisição de dados 3D para protótipos foi 

realizada com tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC), 3D i-CAT, em protocolo 

padrão. Para avaliar a citotoxicidade do material, 10 protótipos, divididos em dois grupos (n = 

5 / grupo): G1 com protótipos intactos e G2 com protótipos transformados em pó fino por meio 

de um processo de esmagamento manual utilizando um gral e pistilo de porcelana, foram 

colocados dentro de placas de 24 poços com sistema de cultura celular de fibroblastos. Para 

estimar o número de células viáveis após o contato com protótipos em placas de poços, todo o 

conjunto foi mantido em condição controlada similar por 24 h. Para análises qualitativas 

avaliou-se a morfologia celular usando microscópio e para análises quantitativas a 

citotoxicidade foi relacionada à relativa viabilidade celular (%), em que a atividade metabólica 

celular reduziu o corante amarelo MTT convertendo-o em grânulos azul-escuros insolúveis de 

cristais de formazan por mitocôndrias funcionais de células viáveis. Para avaliar a estabilidade 

e a reprodutibilidade dimensional, utilizou-se um objeto genérico de borracha macia (objeto 

original), com formato de pato, para obter os dados 3D e confeccionar os protótipos. Medidas 

lineares de diferentes eixos foram obtidas no objeto original (controle), modelo virtual 3D 

(imagem do objeto original), protótipo, modelo virtual 3D do protótipo, protótipo esterilizado, 

modelo virtual 3D do protótipo esterilizado. Para padronização das medidas, seis (6) pontos de 

referência foram confeccionados no objeto original, antes do exame tomográfico, com 

marcação radiopaca do hidróxido de cálcio fotopolimerizável. O método de avaliação foi a 

medição da distância entre os dois pontos de referência. Todos os dados relativos à viabilidade 

celular relativa (%) e comprimento (mm) foram tabulados e analisados estatisticamente pela 

ANOVA na comparação pareada utilizando os testes Dunnett e Tukey. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas com um nível de significância de 5% (α ≤ 0,05). Os resultados da 

avaliação da citotoxicidade mostraram alta toxicidade contra a cultura de células de fibroblastos 

quando os protótipos foram transformados em um pó fino (em G2 p <0,05). No G1, com 

protótipos intactos, a cultura permaneceu estável durante o mesmo período (p> 0,05) com 

células viáveis. Os resultados da reprodutibilidade dimensional nos diversos estágios de 

mensurações mostraram uma ampliação das medidas do Modelo Virtual 3D quando comparado 

ao controle (p <0,05). No entanto, não houve diferenças estatísticas entre as diferentes medidas 

dos estágios após a fabricação do protótipo (p> 0,05). Os protótipos comercializados pela 

empresa nacional de soluções odontológicas com impressão 3D avaliada não apresentaram 

atividade citotoxicidade quando mantidos intactos, sem expor a porção interna do protótipo, e 

apresentaram estabilidade e reprodutibilidade dimensional após o processo de esterilização. 

 

Descritores: Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, Testes de Toxicidade, 

Reprodutibilidade de Resultados, Estudo de Prova de Conceito.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to evaluate the cytotoxicity, by means of the cell 

viability, and dimensional reproducibility of prototypes manufactured by national company of 

dental solutions with commercial 3D printing service. The prototypes were manufactured using 

a powder gypsum (≈ 90% of constituent) with a binder (>10% of constituent) following by a 

resin bath in the final process. The 3D data acquisition to prototypes were made with cone-

beam computed tomography (CBCT), i-CAT 3D, on a standard protocol. To evaluate 

cytotoxicity of the material, 10 prototypes, divided into two groups (n=5/group): G1 with intact 

prototypes and G2 with prototypes transformed in a fine powder by a manual crushing process 

using a mortar and pestle, were placed inside 24-well plates with fibroblast cell culture system. 

To estimate the number of viable cells after contact with specimens in well plates, all set was 

maintained in a similar controlled condition for 24 h. For qualitative analyses the cell 

morphology was analyzed using a microscope and for quantitative analyses the cytotoxicity 

was related to the relative cell viability (%), in which the cell metabolic activity to reduce the 

yellow MTT dye converting to insoluble dark-blue granules of formazan crystals by functional 

mitochondria in viable cells. To evaluate stability and dimensional reproducibility a generic 

soft rubber object (original object), with duck shape, was used to obtain the 3D data and making 

prototypes. Linear measures from different axis were obtained in original object (control), 3D 

virtual model (image from original object), Prototype, 3D virtual model from prototype, 

Sterilized prototype, 3D virtual model from sterilized prototype. To standardization of 

measures, six (6) mark reference points were crafted in original object, before tomographic 

exam, using radiopaque marking of dental light-curing calcium hydroxide. The method of 

evaluation was the measuring of the distance between the two marked reference points. All data 

in relative cell viability (%) and in length (mm) were tabulated and statistically analyzed by the 

ANOVA in the pairwise comparison using Dunnett and Tukey tests. All statistical analyses 

were conducted with a significance level setting of 5% (α ≤ 0.05). The results of evaluation of 

cytotoxicity of the constituent material of prototypes showed a high toxicity against fibroblast 

cell culture when prototypes were transformed in a fine powder (in G2 p<0.05). In G1, with 

intact prototypes, the culture remained stable during the same period (p>0.05) with viable cells. 

The results of the dimensional reproducibility in the several measuring steps showed a 

magnification of measurements from the 3D Virtual Model when compared to the control 

(p<0.05). However, there were no statistical differences among the different measurements of 

the steps after the prototype manufacturing (p> 0.05). The prototypes manufactured by national 

company of dental solutions with commercial 3D printing service showed none cytotoxicity 

when the prototypes were intact, without exposition of internal material, also showed stability 

and dimensional reproducibility after the sterilization process. 

 

Keywords: Cone-Beam Computed Tomography, Toxicity Tests, Reproducibility of Results, 

Proof of Concept Study. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com adventos da era digital, sobretudo a partir da década de 90, com introdução na 

Odontologia do Computer Aided Design (Desenho Assistido por Computador) / Computer 

Aided Manufacture (Fabricação Assistida por Computador) (CAD / CAM) ocorreram 

alterações nos processos clínicos e laboratoriais para a aquisição de dados digitais 

tridimensionais (3D) do paciente, processamento desses dados e fabricação de diversas 

soluções protéticas. Essas alterações têm causado grandes avanços para a melhoria contínua 

dos processos que se iniciam desde o planejamento do tratamento odontológico até a 

reabilitação oral do paciente. 

Atualmente o CAD / CAM (BAI et al., 2010; LI et al., 2013; MANGANO et al., 2014; 

REYES et al., 2015; SCOLOZZI, 2015) tornou-se uma tecnologia bem aceita em todo o mundo, 

e tem sido uma realidade nos campos privados, públicos e acadêmicos da Odontologia. A 

aquisição de dados 3D pode ser feita a partir de uma ampla gama de fontes, como Escanes 

Intraorais (WESEMANN et al., 2017), Tomografia Computadorizada (CT), Ressonância 

Magnética (MRI) (HELLER et al., 2016). E, devido ao código acesso aberto desses dados, 

diferentes softwares de design podem ser utilizados permitindo a escolha do mais adequado 

para o processamento de dados e fabricação de soluções protéticas para cada caso. Com isso é 

possível utilizar uma gama muito maior de técnicas de fabricação de soluções protéticas com 

uso de diferentes materiais para cada objeto. 

A fabricação de objetos utilizando a técnica aditiva (additive manufacturing), na qual o 

processo de unir materiais é feito adicionando camada sobre camada deste material, permite a 

produção de uma ampla gama de objetos 3D como protótipos, modelos, biomodelos e próteses 

a partir de dados 3D. O arquivo digital com os dados 3D já possui a série de fatias transversais 

do objeto real e a fabricação dos objetos 3D, geralmente realizados em uma impressora 3D, é 

feita pela impressão de cada fatia uma sobre a outra, criando o objeto 3D sem nenhum 

desperdício de material (NOORT, 2012). O princípio da fabricação é simples e rápido, e 

utilizando serviço de impressão 3D especializado todo o processo está se tornando mais 

competitivo do que as técnicas de fabricação tradicionais, devido a precisão dos objetos, o 

tempo flexível entre a obtenção dos dados e fabricação de objetos e baixo custo. 

Os objetos 3D têm atuado em infinitas possibilidades na Odontologia, causando 

diminuição no custo total do tratamento (JARDINI et al., 2014). Os protótipos de biomodelos 



 
 

2 

buscam fazer uma réplica de parte do corpo humano para um propósito específico, como a 

medição de estruturas anatômicas, planejamento de tratamento, simulação de procedimentos 

cirúrgicos ou modelo de guias para técnicas de ressecção (HELLER et al., 2016; NOORT, 

2012). Consequentemente, devido a inúmeras possibilidades de aplicação, há necessidade de 

avaliar cada caso, considerando o material utilizado para a impressão de biomodelo e suas 

especificidades, limitações, indicações e contra-indicações. Assim, neste estudo é proposto 

avaliar a citotoxicidade, por meio da viabilidade celular, e a reprodutibilidade dimensional de 

protótipos comercializado por uma empresa nacional de soluções odontológicas com impressão 

3D. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

A reconstrução mandibular pode ser um desafio para o cirurgião que deseja restaurar a 

forma individual e única de cada paciente. Entre as várias técnicas disponíveis para 

reconstrução pode-se optar pela utilização de placas de titânio seguida de enxerto com ósseo 

autógeno. A colocação do enxerto ósseo na mandíbula visa proporciona continuidade estética 

e restauração da função, permitindo posteriormente a reabilitação com implantes dentários. No 

estudo de Cohen et al. (2009) é descrito um caso clínico de reconstrução mandibular utilizando 

a tecnologia de prototipagem rápida. Foi confeccionado a partir de projeto auxiliado por 

computador e impressora tridimensional (3D), um modelo 3D pré-fabricado para ajudar a 

determinar o contorno preciso das placas de titânio e planejar a geometria da coleta do enxerto 

ósseo antes da cirurgia. 

Em 2010 é proposta uma nova técnica por Bai et al. (2010) que utiliza um par de 

modelos de superfície (intermediate surgical wafer) fabricados pela técnica CAD / CAM como 

alternativa ao uso dos modelos de superfície convencionalmente fabricados em um articulador. 

Esses modelos de superfície são utilizados na cirurgia ortognática como um guia intermediário 

para reposicionar a maxila mobilizada em relação a mandíbula intacta visando alcançar a 

oclusão final planejada. Este processo requer muitas etapas clínicas e laboratoriais, que podem 

ser trabalhosas e conter erros potenciais. Os erros comumente vistos incluem o deslocamento 

de linhas de referência com a separação inadequada dos moldes, erros no reposicionamento da 

maxila na localização desejada nas coordenadas 3D e erros na medição do movimento cirúrgico 

dos segmentos. Com a técnica proposta pelos autores utilizando CAD / CAM, o cirurgião pode 

simular uma operação como se estivesse sendo realizada na sala de operação. O operador pode 

executar osteotomias virtuais e mover os segmentos ósseos para a posição desejada. Na 

conclusão é citado que a simulação precisa dos movimentos cirúrgicos pode minimizar os erros 

durante as cirurgias, reduzindo o trabalho pré-operatório e o tempo total da operação. 

Schulze et al. em 2011 fazem uma revisão da literatura científica para rever o 

conhecimento existente, até aquele momento, sobre os artefatos que são comuns na TCFC. Os 

autores indicam que os artefatos são induzidos por discrepâncias entre a modelagem matemática 

e o processo real de imagens físicas. Eles indicam também como os artefatos podem interferir 

no processo de diagnóstico realizado nos conjuntos de dados da TCFC. 
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As principais mudanças que estão ocorrendo na Odontologia, principalmente nos 

laboratórios de próteses dentárias, como resultado de novas tecnologias digitais são explanadas 

por Noort (2012) neste trabalho. O autor fornece uma visão geral dessas mudanças e explica a 

gama de tecnologias de fabricação de soluções odontológicas disponíveis com técnicas e 

materiais distintos, além de indicar desafios futuros destas técnicas, equipamentos e materiais. 

O uso de modelos de superfície confeccionados com tecnologia CAD / CAM utilizados 

na cirurgia ortognática foi investigada por Li et al. (2013). Foram feitas medições pós-

operatórias entre os marcos do tecido ósseo maxilar reposicionados em relação aos planos de 

referência e comparados com os dados tomográficos calculados previamente. Os resultados 

mostraram que a precisão desta técnica foi clinicamente aceitável para a posição da maxila (com 

variação < que 1,0 mm). O tempo de preparação pré-operatório foi reduzido para cerca de 145 

min. Os autores afirmaram que os modelos fabricados pela técnica CAD / CAM fornecem um 

método confiável para a transferência do planejamento cirúrgico maxilar, sendo uma alternativa 

favorável para a técnica de modelos convencionais intermediários de superfície. 

Meer et al. (2013) descrevem uma técnica para o projeto digital de um implante para 

realização de cranioplastia para reparação de um defeito ósseo no crânio. A abordagem descrita 

é adequada para todos os tipos de defeitos ósseo e foi realizada utilizando um software industrial 

genérico e fácil acesso, no qual o algoritmo de preenchimento do defeito ósseo é baseado na 

curvatura do crânio. A técnica descrita incluiu todo o fluxo de trabalho desde o design do 

modelo virtual 3D, a produção do protótico e escolha de material adequado utilizado para o 

implante. 

Uma técnica para o design e fabricação de enxertos feitos sob medida para o aumento 

da crista óssea alveolar da maxila, utilizando tomografia computadorizada (CT) e CAD / CAM 

é descrita por Mangano et al. (2014). As imagens de TC da crista óssea alveolar da maxila 

atrófica de 10 pacientes foram adquiridas e modificadas digitalmente como reconstrução 3D 

virtual e então foram fabricadas, na forma exata da reconstrução, utilizando um bloco de 

hidroxiapatita poroso. Os enxertos possuíam tamanho, forma e aparência satisfatórias, sendo 

adequados para reabilitação da área de defeito, e foram facilmente implantados durante a 

cirurgia. Isso ajudou a reduzir o tempo de cirurgia e contribuiu para a boa reparação dos 

defeitos. 
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O uso da técnica aditiva para a fabricação de biomodelo anatômico do defeito ósseo 

para o planejamento cirúrgico e, posteriormente, com o planejamento 3D, para fabricar 

implantes específicos para um caso clínico é descrito por Jardini et al. (2014). Os autores 

indicam que a tecnologia da técnica aditiva permitiu a produção de modelos e implantes 

diretamente do modelo virtual 3D, facilitando os procedimentos cirúrgicos e reduzindo os riscos 

operatórios. 

Park et al. em 2014 avaliaram precisão de sincronização de cinco eixos de coordenadas 

de guias cirúrgicos realizados pela técnica tradicional e utilizando prototipagem rápida. Os 

resultados demonstraram que os guias confeccionados pela técnica tradicional apresentaram 

desvios significativamente menores do que os da prototipagem rápida. Porém em ambos os 

casos a precisão dos guias estavam dentro da margem de segurança relatada em estudos 

anteriores, sendo, portanto, opções uteis e acessíveis. 

A colocação de implantes dentários utilizando guias cirúrgicos fabricados a partir de 

técnicas convencionais e por CAD / CAM são comparadas por Reyes et al. (2015). Para 

obtenção dos dados digitais os autores utilizaram dois equipamentos distintos, um tomógrafo 

computadorizado e um escâner óptico. Para as mensurações dimensionais todos os guias 

cirúrgicos foram cimentados aos respectivos moldes de design, seccionados e medidos em 

locais padronizados. As guias cirúrgicas convencionalmente fabricadas e com dados do escâner 

óptico foram compatíveis e possuíam maior precisão de ajuste do que guias cirúrgicas 

escaneadas pelo tomógrafo. O uso da técnica CAD / CAM diminuiu o tempo de trabalho total. 

Farre-Guasch et al. (2015) realizaram uma revisão com duas modalidades atuais e 

emergentes para reconstrução de defeitos ósseos bucomaxilofaciais. Neste trabalho são 

relatados casos de elevação do assoalho do seio maxilar que foram utilizados como modelo 

válido para abordar as duas modalidades. Neste trabalho são discutidas tecnologias de 

engenharia de tecidos guiadas por imagem para predeterminar a localização cirúrgica e facilitar 

a fabricação de implantes feitos sob medida que atendam às demandas específicas do paciente 

e o potencial dos protótipos para o reparo de grandes defeitos ósseos. 

Um estudo com materiais implantáveis ósseos à base de sulfato de cálcio di-hidratado 

foi realizado em 2015 por Belcarz et al. Os autores observaram que esses materiais se dissolvem 

rapidamente em líquidos tissulares e liberam íons de cálcio a níveis muito elevados. Este 

fenômeno induz toxicidade temporária aos osteoblastos, causando inflamação local e atrasando 
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o processo de cicatrização. A redução da taxa de libertação de íons de cálcio pelo gesso pode 

ser benéfica para a cicatrização de defeitos ósseos com enxertos a base de gesso. 

Em 2015, Hebling et al. avaliaram a citotoxicidade do sulfóxido de dimetilo (DMSO) 

na atividade relacionada com a reparação de células MDPC-23, que são culturas semelhantes a 

odontoblastos. Neste trabalho foi utilizada a metodologia utilizando o ensaio com corante metil 

tiazolil tetrazólio (MTT), similar ao empregado no presente estudo. 

No estudo de Mendez et al. realizado em 2015 foi avaliado o custo de produção de 

modelos cirúrgicos utilizando serviços terceirizados, considerando o planejamento cirúrgico 

virtual usando a tecnologia de impressão 3D. Foi considerado o custo total de até US $ 4.000 e 

o tempo de trabalho com média de 2 a 3 semanas como padrão, considerando apenas os modelos 

de crânio 3D confeccionados com bioplástico e os dados de imagens obtidos a partir de 

tomografia computadorizada (TC). Nos resultados foi observado que o custo médio para a 

produção do modelo cirúrgico com a impressora 3D foi de US $ 25 e o tempo médio de 

produção foi de 14 horas, o que se mostrou viável e ser um método mais econômico para a 

produção de modelos e guias cirúrgicos. 

Em 2015 foram descritas por Scolozzi (2015) as indicações, os resultados e as 

complicações de cirurgias ortognáticas realizadas integralmente pela técnica CAD / CAM 

realizadas em 10 casos clínicos distintos. O autor relata que todos os pacientes destes casos 

clínicos apresentaram estética estável, com alta taxa de satisfação no acompanhamento pós 

operatório de 1 ano, não apresentaram complicações durante a cirurgia e/ou no pós-operatório, 

descrevendo todos os procedimentos como bem-sucedidos. 

Caldas et al. (2016) avaliaram por meio da resposta in vitro de fibroblastos gengivais 

humanos a citotoxidade de dois materiais para reembasamento temporário de próteses. Os dois 

materiais avaliados tiveram baixo efeito citotóxico durante 1, 7 e 30 dias após a manipulação 

do material. Existem vários materiais no mercado para reembasamento de próteses e os efeitos 

desses materiais nos tecidos precisam ser esclarecidos para evitar problemas para os pacientes. 

Heller et al. (2016) descrevem em seu trabalho as aplicações da impressão 3D para fins 

específicos de tratamento de pacientes. As tecnologias de impressão 3D e prototipagem rápida 

já vem sendo utilizada a pelo menos três décadas, e o potencial para melhorar o tratamento do 

paciente começaram a ser reconhecidos. Os autores indicam que será necessário, no futuro 
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próximo, desenvolver novas abordagens terapêuticas e projetar novos materiais para reconstruir 

completamente o tecido natural. 

Longo et al. (2016) avaliaram a citotoxicidade e a produção de citocinas induzidas por 

resinas compostas, fotopolimerizável ou não, à base de metacrilato ou de silorano. A 

metodologia de avaliação de citotoxidade foi similar a utilizada no presente estudo que utilizou 

o corante MTT. 

O ajuste marginal de restaurações confeccionadas com tecnologia CAD / CAM 

utilizando dados obtidos a partir de imagens de TCFC com 3 diferentes voxels (0,125 mm, 0,20 

mm e 0,30 mm) e imagens de escâner a laser foi avaliado no estudo de Seker et al. (2016). Os 

autores observaram que os valores de gap marginal quando as restaurações eram fabricadas 

com escâner a laser foram significativamente menores do que aqueles encontrados em coroas 

fabricadas com imagens de TCFC. O gap marginal foi maior quando as imagens de CBCT 

possuíam menor resolução (0,2 e 0,3 voxel) quando comparadas com as de maior resolução 

(0,125-voxel). De todas as tomografias computadorizadas, apenas as obtidas com imagens de 

TCFC com maior resolução (0,125 voxel) produziram restaurações com discrepância marginal 

clinicamente aceitável. 

Robben et al. (2017) avaliaram a possibilidade de digitalizar modelos de gesso 

utilizando escâneres de mesa, escâneres intraorais e diferentes equipamentos de CBCT. A 

análise do estudo foi realizada pela comparação da precisão da digitalização de um mesmo 

modelo de gesso, os modelos virtuais e os seus protótipos resultantes, comparados a referência 

(modelo de gesso tradicional obtido diretamente de um paciente). As medidas mostraram 

diferenças significativas quando obtidas nos diferentes CBCT sendo a pior precisão dos moldes 

obtidos a partir do TCFC Promax 3D Mid, porém alguns dispositivos de CBCT são adequados 

para a digitalização de modelos de gesso e apresentam uma precisão clínica muito boa. 

No estudo de Wan Hassan et al. (2017) foi avaliada a concordância e a precisão de 

medidas feitas com modelos de prototipagem rápida e tradicional de gesso utilizando modelos 

com diferentes graus de mal oclusão dentária (apinhamento) (leve, moderado e severo). Os 

modelos foram digitalizados usando um escâner de luz estruturada. Neste estudo foi 

estabelecido o significado clínico em +/- 0,50 mm. Foram observadas diferenças nas medidas 

dos modelos em todos os planos, exceto para a altura das coroas no grupo de mal oclusão 

dentária moderado e as dimensões do arco nos grupos de mal oclusão dentária leve e moderado. 
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Os autores concluíram que os modelos de prototipagem rápida não foram clinicamente 

comparáveis aos modelos de convencionais, independentemente do grau de mal oclusão 

dentária. 

A precisão e a eficiência do tempo de trabalho da digitalização indireta e da direta para 

uso com uma impressora tridimensional (3D) para fins ortodônticos foram comparadas por 

Wesemann et al. (2017). Os autores avaliam diferentes equipamentos para aquisição de dados 

para impressão sendo eles, da digitalização direta, os escâneres R900 (3Shape), R700 (3Shape), 

TRIOS Color Pod (3Shape), e da digitalização indireta, o tomógrafo Promax 3D Mid 

(Planmeca). As mensurações nos protótipos mais precisas foram obtidas com uso do escâner 

R900. Já os escâneres R700 e TRIOS Color Pod mostraram resultados equivalentes. Já o 

protótipo obtido indiretamente com a unidade tomográfica Promax 3D Mid mostrou imprecisão 

de medidas devido a ampliação em relação aos moldes dentários das impressões dentárias além 

do maior tempo de trabalho. 

No estudo de Wu et al. (2017) foram avaliadas técnica de prototipagem rápida para 

confecção de implantes personalizados destinados a reconstruir a abertura piriforme com 

deformidade. O modelo digital tridimensional foi trabalhado a partir de dados de tomografia 

computadorizada e em seguida, confeccionado implante individualizado. Todos os implantes 

projetados e produzidos foram adaptados à superfície das deformidades. Durante o período de 

acompanhamento de 12 a 24 meses, todos os pacientes relataram resultados satisfatórios, com 

exceção de 1 paciente em que a exposição do implante foi observada e teve que ser removida 3 

meses após a cirurgia. Os autores concluíram que os implantes confeccionados apresentaram 

alta precisão e grau de adequação e podem ser utilizados para superar as limitações de próteses 

pré-fabricadas melhorando a precisão do procedimento cirúrgico na reconstrução da abertura 

piriforme com deformidade. 

No presente ano (2018), Becker et al. consideraram que o planejamento odontológico 

baseado em software requer modelos digitais e, muitas vezes, para o tratamento do paciente são 

obtidos por meio de exames de TCFC. Os autores consideram se há real necessidade de comprar 

um dispositivo de digitalização de modelo quando se possui exames de TCFC e para isso esses 

autores compararam modelos digitais obtidos de exames de TCFC e os modelos digitalizados 

usando escâner ótico com precisão comparável. Nos resultados observou-se que todos os 

dispositivos de TCFC permitiram a digitalização dos modelos de gesso, mas não alcançaram a 

precisão dos escâneres ópticos. As variações médias das distâncias entre o CBCT e os modelos 
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oticamente digitalizados foram de 0,064 + - 0,005 mm. Os autores concluíram que os sistemas 

de TCFC não alcançaram a precisão dos escâneres ópticos, mas dentro dos limites do estudo, a 

precisão pareceu ser suficiente para o planejamento digital e para fins forenses. 

Em 2018 foi relatado por Shao et al. que a colocação de implantes de biomateriais com 

formato individual e resistência mecânica apropriada em defeitos ósseos alveolares ainda é um 

desafio. Neste estudo, próteses de biocerâmica foram fabricadas pela técnica de impressão 

tridimensional (3D) utilizando imagens de tomografia computadorizada (TC). Foi também 

avaliado o efeito estimulador do substrato do material na regeneração do tecido ósseo in situ 

em um modelo de defeito ósseo alveolar mandibular de coelho. 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a citotoxicidade, por meio da viabilidade 

celular, e a reprodutibilidade dimensional de protótipos comercializado por uma empresa 

nacional de soluções odontológicas com impressão 3D. 

 

Objetivos específicos: 

- Estabelecer se o material constituinte do protótipo é citotóxico. 

- Analisar se existe estabilidade e reprodutibilidade dimensional nas várias etapas 

existentes desde a obtenção dos dados 3D para fabricação do protótipo até o seu uso clínico, 

considerando a possibilidade de esterilização. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os protótipos utilizados nas diferentes etapas deste estudo foram fabricados por 

um serviço comercial especializado de impressão 3D (Dental Direct, SP, Brasil), que imprime 

qualquer tipo dados 3D no formato DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine). O serviço imprime os dados que são enviados pela internet e entrega em todo o país 

por meio do serviço postal dos correios (via SEDEX). Neste serviço os protótipos são 

fabricados utilizando gesso em pó (≈90% do constituinte) com um aglutinante específico 

(>10% do constituinte), seguindo um banho de resina no processo final. Por se tratar de uma 

empresa comercial as marcas dos materiais e seus fabricantes não foram informadas. 

Os exames tomográficos, de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), 

para aquisição de dados 3D para fabricação dos protótipos foram realizados utilizando o 

tomógrafo i-CAT 3D Imaging System (Imaging Sciences International Inc, Hatfield, Penn, 

EUA), nº de série NU011128, em um protocolo padrão, utilizando um FOV (Field of View ou 

Campo de Visão) de 8,5 cm de diâmetro x 8,5 cm de altura, 23 s de tempo de aquisição, com 

432 fps de 0,2 voxel de resolução. O exame foi salvo no formato DICOM e o modelo virtual 

3D foi criado em software específico OnDemand3D™ (Cybermed Inc.,Daejon, Korea). 

a) Avaliação de Citotoxidade 

Para avaliar a citotoxicidade do material constituinte dos protótipos, o sistema de cultura 

de células de fibroblastos, 5 x 104 3T3-Swiss albino (ATCC® CCL-92 ™) células / mL, foi 

cultivado em placa de 24 poços durante 24 horas sob condições controladas em meio de 

crescimento RPMI 1640 (Thermo Fisher Scientific) contendo 10% de soro bovino fetal (Figura 

1). O meio de crescimento continha penicilina (100 U / mL) e estreptomicina (100 mg / mL). 

As células foram mantidas a 37° C em uma atmosfera a 100% de umidade na presença de 5% 

de CO2. 
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FIGURA 1 – MATERIAIS DO ESTUDO. A ESQUERDA REPRESENTANDO UMA PLACA DE 24 POÇOS E A DIREITA O MEIO DE 

CULTURA EM RPMI 164. 

 

Foram fabricados dez espécimes de material de protótipos em formato cúbico, com 

lados de 2mm. Os espécimes foram esterilizados em uma autoclave (DAC Professional, Sirona, 

Alemanha) utilizando o programa de esterilização padrão, 134°C com ciclos de 3 min, tendo o 

tempo total do ciclo de esterilização de aproximadamente 18 min., condicionados em 

embalagem para esterilização térmica em autoclave (Hospflex Ltda., SP, Brasil). E então foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos (n= 5/grupo): G1 com protótipos intactos e G2 com 

protótipos transformados em pó fino por meio de um processo de esmagamento manual 

utilizando um gral e pistilo de porcelana (Figura 2). Em seguida, esses espécimes, de cada grupo 

separadamente, foram colocados dentro de cada poço da placa em contato direto com o sistema 

de cultura de células de fibroblastos. 
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FIGURA 2- ESPÉCIMES DE MATERIAL DE PROTÓTIPOS EM FORMATO CÚBICO, COM LADOS DE 2MM. A ESQUERDA 

REPRESENTANDO O GRUPO G1 COM PROTÓTIPOS INTACTOS E A DIREITA O GRUPO G2 COM PROTÓTIPOS TRANSFORMADOS 

EM PÓ FINO. 

 

Para estimar o número de células viáveis após o contato com espécimes nos poços da 

placa, todo o conjunto foi mantido em uma condição controlada semelhante durante mais 24 h. 

Após este tempo de contato entre espécimes e meio de cultura, foram adicionados 500 mL de 

solução de MTT (5 mg / mL de brometo de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difenil tetrazólio) 

(MTT, M5655, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) em solução salina tampão fosfato em cada 

poço. As placas de 24 poços foram então incubadas durante 4 h, para permitir que a atividade 

metabólica celular realizada por mitocôndrias funcionais das células viáveis reduzisse o corante 

de MTT amarelo pela sua conversão em grânulos insolúveis azul escuro de cristais de formazan. 

Após essas 4 h de incubação, o sobrenadante em cada poço foi substituído por 1 mL de 

Sulfóxido de Dimetil (DMSO) (Merck, Sigma-Aldrich Brasil Ltda., SP, Brasil). As placas 

foram colocadas em um agitador orbital durante 10 minutos para dissolver os cristais de 

formazan. E então a absorbância de cada poço foi medida por espectrofotometria em um leitor 

de microplacas ELISA (Epoch, BioTek Instruments Inc., VT, EUA) a um comprimento de onda 

de 570 nm. 
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FIGURA 3 –LEITOR DE MICROPLACAS ELISA UTILIZADO PARA ESPECTROFOTOMETRIA DO CORANTE DE MTT AMARELO 

PELA SUA CONVERSÃO EM GRÂNULOS INSOLÚVEIS AZUL ESCURO DE CRISTAIS DE FORMAZAN. 

 

 

Para as análises qualitativas do estudo, a avaliação da morfologia celular da cultura de 

células de fibroblastos foi realizada utilizando um microscópio ótico (CKX41, Olympus, 

Tóquio, Japão) com as imagens obtidas no software de imagem (software CellSens Standard, 

Olympus, Tóquio, Japão). 

Para análises quantitativas do estudo, a citotoxicidade foi relacionada à viabilidade 

celular relativa (%) dos grupos experimentais em que a porcentagem de células viáveis 

remanescentes foi medida pela variação da absorbância de cada poço experimental com 

espécimes em relação à absorbância dos poços de células cultivadas sem espécimes, controle 

negativo, considerado como tendo 100% de viabilidade celular (Figura 3). 
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b) Estabilidade e reprodutibilidade dimensional 

Para avaliar a estabilidade e reprodutibilidade dimensional nas várias etapas existentes 

desde a obtenção dos dados 3D para fabricação do protótipo até o seu uso clínico após o 

processo de esterilização foi utilizado um objeto genérico de borracha macia (objeto original - 

controle), com forma de pato. Ao todo foram consideradas 5 etapas distintas: 1) obtenção do 

modelo virtual 3D a partir do exame do objeto original (pato); 2) fabricação do protótipo obtido 

do modelo virtual 3D; 3) obtenção do modelo virtual 3D do protótipo; 4) protótipo esterilizado; 

5) modelo virtual 3D do protótipo esterilizado. 

Foram realizadas mensurações lineares em diferentes eixos no objeto original (controle), 

modelo virtual 3D (imagem do objeto original), Protótipo, modelo virtual 3D do protótipo, 

protótipo esterilizado, modelo virtual 3D do protótipo esterilizado. Para a padronização das 

mensurações, foram criados no objeto original seis (6) pontos de referência, utilizando a 

marcação radio-opaca com hidróxido de cálcio fotopolimerizável (hidrox-Cal®, Maquira 

Indústria de Produtos Odontológicos S.A, PR, Brasil) (Figura 4). Todas as marcações foram 

realizadas antes do exame tomográfico sendo reproduzida nas imagens subsequentes (modelos 

virtual 3D) e protótipo (Figura 5 e Figura 6). 

 

 

FIGURA 4 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE FOI UTILIZADO PARA CRIAR PONTOS DE REFERÊNCIA PARA A 

PADRONIZAÇÃO DAS MENSURAÇÕES. 
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FIGURA 5 - MARCAÇÕES RADIOPACAS REALIZADAS NO OBJETO ORIGINAL (CONTROLE) ANTES DO EXAME TOMOGRÁFICO 

SENDO REPRODUZIDA SUBSEQUENTES NO PROTÓTIPO. 
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FIGURA 6 - MARCAÇÕES RADIOPACAS REPRODUZIDA SUBSEQUENTES NO MODELOS VIRTUAL 3D. 

 

O método de avaliação foi a mensuração das distâncias entre os dois pontos de 

referência. Em objetos reais, todas as medições foram obtidas usando um paquímetro digital 

(série 167, Mitutoyo Sul Americana Ltda, SP, Brasil) e nos modelos 3D virtuais usando a 

ferramenta de medida linear (comprimento) do software (OnDemand3D™ Cybermed 

Inc.,Daejon, Korea). 

c) Análise estatística 

Todos os dados da viabilidade celular relativa (%) e do comprimento (mm) foram 

tabulados e submetidos ao teste de normalidade, que se revelou uma distribuição normal, e 

então foram analisados estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) em comparação 

pareada, utilizando os testes Dunnett e Tukey. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

com um nível de significância de 5% (α ≤ 0,05). 
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RESULTADOS 

 

Os resultados da avaliação da citotoxicidade do material constituinte dos protótipos são 

apresentados na Figura 7 e na Tabela 1, e demonstraram ter alta toxicidade contra a cultura de 

células de fibroblasto no grupo G2, quando os protótipos foram transformados em pó fino (p 

<0,05). Já no grupo G1, com os protótipos intactos, a cultura permaneceu estável durante o 

mesmo período (p> 0,05) com células viáveis. 

 

 

FIGURA 7 - IMAGENS REPRESENTATIVAS DA CULTURA CELULAR DE FIBROBLASTOS PARA AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE 

DO MATERIAL CONSTITUINTE DOS PROTÓTIPOS. CONTROLE NEGATIVO (A) COM CÉLULAS VIÁVEIS, (B) CÉLULAS VIÁVEIS 

(FLECHA) CULTIVADAS NA PRESENÇA DOS PROTÓTIPOS - G1, (C) AUSÊNCIA DE CÉLULAS VIÁVEIS CULTIVADAS NA PRESENÇA 

DE PROTÓTIPOS TRANSFORMADOS EM PÓ FINO - G2. 

 

TABELA 1 - MÉDIA (DESVIO PADRÃO) DA PORCENTAGEM DE VIABILIDADE CELULAR NA 

CULTURA DE CÉLULAS DE FIBROBLASTO PARA AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DO 

MATERIAL CONSTITUINTE DOS PROTÓTIPOS. 

Viabilidade celular 
Média 

(%) 

Desvio 

padrão 

Diferença 

da média 

Valor de 

t 
Significância 

Controle negativo* 100 0 - - A 

Protótipo (G1) 95,75 4,55 4,242 1,448 Aa 

Protótipo transformado em pó (G2) 43,48 8,96 56,520 19,305 Bb 

* No controle negativo considerou 100% de viabilidade celular. As letras diferentes na coluna 

significância indicam diferença significativa (p <0,05) na ANOVA sendo maiúsculas para 

comparação pareada com controle, utilizando o teste de Dunnett, e minúsculas entre os diferentes 

grupos utilizando o teste de Tukey). 
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Já na Tabela 2 são apresentados os resultados da avaliação da estabilidade e 

reprodutibilidade dimensional nas várias etapas existentes desde a obtenção dos dados 3D para 

fabricação do protótipo até o seu uso clínico após o processo de esterilização. Neste caso foi 

observado uma ampliação de medidas a partir do Modelo virtual 3D em todas as medidas, nas 

diferentes etapas, quando comparado com o controle (p<0.05). Porém entre as diferentes 

medidas, a partir da confecção do protótipo, não houve diferença estatística (p>0.05). 

 

TABELA 2 – MÉDIA (DESVIO PADRÃO) DAS MEDIDAS REALIZADAS NOS DIFERENTES 

FORMATOS DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE DIMENSIONAL APÓS O 

PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE PROTÓTIPOS. 

Medidas 
Média 

(mm) 

Desvio 

padrão 

Diferença 

da média 

Valor 

de t 
Significância 

Controle* 39,646 3,717 - - B 

Modelo virtual 3D 39,921 3,706 0,275 3,756 Ab 

Protótipo 40,455 3,705 0,809 11,054 Aa 

Modelo virtual 3D do protótipo 40,256 3,714 0,610 8,331 Aa 

Protótipo esterilizado 40,469 3,697 0,823 11,242 Aa 

Modelo virtual 3D do protótipo 

esterilizado 
40,288 3,713 0,643 8,775 

Aa 

* Controle - Objeto genérico de borracha macia. As letras diferentes na coluna significância indicam 

diferença significativa (p <0,05) na ANOVA sendo maiúsculas para comparação pareada com 

controle, utilizando o teste de Dunnett, e minúsculas entre as diferentes medidas utilizando o teste 

de Tukey). 
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DISCUSSÃO 

 

As tecnologias de fabricação de aditivos propiciam a produção protótipos com 

diferentes formas complexas usando vários materiais adequados para aplicações odontológicas. 

Em relação à citotoxicidade e reprodutibilidade dimensional dos protótipos, as tolerâncias de 

fabricação podem ser bastante diferentes dependendo das aplicações do protótipo (BECKER et 

al., 2018); portanto, o conhecimento sobre o material utilizado para o protótipo é indispensável 

antes de sua fabricação. Neste estudo foi utilizado um serviço terceirizado para a fabricação do 

protótipo, considerando que existem muitos dentistas de consultórios particulares que já optam 

por utilizar essa opção de serviço, substituindo os tradicionais modelos de gessos produzidos 

em seu próprio consultório odontológico. O uso de modelos de gesso com material semelhante 

aos protótipos avaliados no presente estudo tem sido amplamente utilizado por anos a fio para 

diversos procedimentos (JARDINI et al., 2014; PARK et al., 2014; REYES et al., 2015), 

principalmente devido ao baixo custo (MEER et al., 2013; MENDEZ et al., 2015). No presente 

estudo considerou-se ainda mais possibilidades de aplicação considerando o uso clínico 

irrestrito do protótipo, que incluiria a sua manipulação durante a prática cirúrgica com leito 

cruento. 

O presente estudo verificou que o contato direto de cultura de células viáveis de 

fibroblastos com os protótipos intactos não as afetou, considerando o número, a morfologia e o 

metabolismo mitocondrial de células viáveis. Entretanto, quando os protótipos foram 

transformados em um pó fino por um processo de esmagamento manual, permitindo contato da 

cultura de células viáveis de fibroblastos com os componentes internos de protótipos, foi 

observada a atividade citotóxica do material constituinte de protótipos pela diminuição no 

número de células viáveis com alterações na morfologia e metabolismo mitocondrial. A 

atividade citotóxica pode ser justificada pelo aumento da área de contato do material com a 

cultura de células, promovida pelo esmagamento do protótipo, que poderia diminuir a 

oxigenação celular e aumentar a dissolução do gesso, o sulfato de cálcio di-hidratado, liberando 

íons de cálcio a níveis muito elevados e promovendo uma toxicidade temporária (BELCARZ 

et al., 2015). Neste caso o banho de resina no processo final de fabricação do produto, que criou 

uma camada extra superficial, diminuiu, ou até impediu, a liberação dos íons de cálcio, 

causando o aprimoramento do protótipo devido à perda de sua atividade citotóxica. Assim o 

uso do protótipo com esse material pode ser conduzido em situações clínicas em que ocorram 



 
 

21 

cirurgias com leito cruento sem prejuízo ao paciente desde que o protótipo não seja perfurado 

por brocas ou seccionado de alguma forma. Ainda não há estudos sobre a segurança de outros 

materiais utilizados como protótipos de biomodelos quando fragmentados em contato com 

tecidos vivos e seus riscos envolvidos, que, futuramente, devem ser muito bem avaliados. 

Os protótipos fabricados de acordo com os princípios do processo de impressão 

tridimensional da Z Corporation, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(Massachusetts Institute of Technology -MIT), referem-se a uma classe inteira de dispositivos 

que usam tecnologia de jato de tinta com uso de gesso ou amido em pó e um líquido ligante que 

são dispostos em várias camadas sobrepostas, como usado no estudo atual, e não tem limitações 

de forma espacial (JARDINI et al., 2014). Esses protótipos seriam amplamente utilizados para 

planejamento cirúrgico, fins didáticos, diagnóstico e tratamento dos pacientes, comunicação 

entre profissionais e pacientes, e tornam o uso possível durante uma cirurgia aberta, inclusive 

com a sua manipulação, que seria uma demanda extrema. A ressalva é que neste caso não pode 

haver contato com material interno do protótipo. No estudo de Jardini et al. (2014) foi descrito 

um relato de caso com o uso de protótipo, como biomodelo, em uma cirurgia complexa para 

reconstrução craniana. Os autores explicaram todos os detalhes da técnica, desde a aquisição 

da imagem até o procedimento cirúrgico com o uso do protótipo. No entanto, neste estudo 

citado (JARDINI et al., 2014), os autores não relataram nenhuma grande preocupação com a 

citotoxicidade do material biomodelo, porque não era o motivo principal do estudo. Não há 

estudos disponíveis na literatura que avaliem a citotoxicidade de diferentes materiais utilizados 

na fabricação de protótipos. Os estudos sobre citotoxicidade de materiais dentários estão 

relacionados àqueles diretamente usados a cavidade bucal (HEBLING et al., 2015; CALDAS 

et al., 2016; LONGO et al., 2016). Por outro lado, há estudos (FARRE-GUASCH et al., 2015; 

WU et al., 2017; SHAO et al., 2018) avaliando protótipos para substituição de uma parte do 

corpo utilizando esqueleto (scaffolds) fabricados de biomateriais com uso bem estabelecido, o 

que não foi o caso do presente estudo. 

Em relação à análise da reprodutibilidade dimensional, a precisão e a estabilidade, 

principais características para a fabricação de dispositivos dentais bem ajustados (WAN 

HASSAN et al., 2017), os resultados do presente estudo mostraram uma amplificação do 

tamanho total, em média, cerca de 0,6 mm (± 2% do total volume), em protótipos e em imagens 

adquiridas de protótipos. No estudo de Braian et al. (2016), que consideraram as tolerâncias de 

produção de protótipos de uma forma muito mais precisa, tolerando medidas para dispositivos 
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de aplicações protéticas, como prótese fixa suportada por implantes, na faixa de 20-100 µm. 

No entanto, os autores indicaram que, se uma unidade de fabricação produziu protótipos que 

são 1% maiores que o tamanho real, o erro poderia ser compensado no software, portanto, o 

objeto de imagem deve ser reduzido em 1% antes da fabricação do protótipo. No presente 

estudo, o erro inicial não foi previamente estimado para correção, uma vez que um objeto 

original utilizado foi genérico, de borracha macia, com formato de pato, que não é o usual. Essa 

opção foi preferida porque o objeto tinha pequeno número atômico, com atenuação adequada 

para formação de imagem na TCFC, que não teria causado nenhum artefato (SCHULZE et al. 

2011), além disso, essa escolha tem a vantagem de não envolver questões éticas. 

Em contrapartida, o processo de esterilização dos protótipos não foi um fator que causou 

mais mudanças dimensionais, mantendo a estabilidade. A estabilidade é muito importante, pois 

é bem provável que ocorram várias etapas desde a obtenção dos dados 3D de um objeto físico 

para a fabricação do protótipo até o seu uso clínico, na sala de cirurgia, após o processo de 

esterilização (COHEN et al., 2009). Embora a digitalização do modelo de gesso usando uma 

tomografia não seja usual (WESEMANN et al., 2017; BECKER et al., 2018), porque 

atualmente os escâneres intraorais são comuns e sempre há uma tendência para o aumento do 

uso de produtos com custo mais acessível. Porém, a TCFC permite a digitalização de modelos 

de gesso com precisão suficiente para fins de planejamento e armazenamento digital (BECKER 

et al., 2018). Como principal objetivo do presente estudo foi avaliada as mudanças dimensionais 

após o processo de esterilização, para considerar o uso dos protótipos deste material em todos 

os ambientes clínicos. O uso da mesma tecnologia para obtenção de todos os dados digitais foi, 

no presente estudo, uma opção de controle de variáveis, considerando que, extensivamente, nos 

últimos anos, imagens 3D de pacientes são adquiridas por TCFC. No entanto, no presente 

estudo, a grande mudança dimensional ocorreu nas medidas do Modelo Virtual 3D quando 

comparado ao controle, uma vez que não houve diferenças nos estágios após a fabricação do 

protótipo. Esses resultados corroboram com outros estudos (REYES et al., 2015; SEKER et al., 

2016; ROBBEN et al., 2017; WESEMANN et al., 2017; BECKER et al., 2018) que também 

observaram que a TCFC nem sempre foi perfeita na obtenção de dados do objeto real, causando 

alguma variação no protótipo, dependendo da resolução do exame e das características do 

objeto. 

Os dentistas da clínica privada têm que lidar diariamente com vários desafios como 

novos desenvolvimentos técnicos, novos materiais com diversas informações sobre categorias 
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de usos, além de constantemente realizar investimentos em melhorias tecnológicas, e neste 

contexto é essencial reduzir custos para aumento de competitividade. Além disso, há a 

tendência de terceirização de serviços que está sendo impulsionada pela necessidade de 

eficiência operacional do consumidor moderno, especialmente para o mundo cada vez mais 

tecnológico. Por outro lado, deve ser enfatizado que o fabricante de produtos (prestador de 

serviço comercial) deve fornecer ao usuário final todas as informações sobre qualidade, 

segurança e eficácia do produto comercializado. Informações que possibilitam aos dentistas a 

escolha pela aplicação adequada do produto de acordo com suas necessidades, considerando 

todas as possibilidades e limitações. Assim, os resultados obtidos no presente estudo sugerem 

que os protótipos deste serviço comercial especializado de impressão 3D não apresentaram 

citotoxicidade, proporcionando estabilidade dimensional após a esterilização. Este resultado 

permite fazer uso crescente de protótipos com este material, ao contrário do modelo de gesso 

tradicional que têm como fator limitante a toxicidade do gesso em pó. Além disso, a forma 

espacial, que é dependente da técnica de moldagem e que restringe o formato do modelo gesso 

tradicional, permite uma variedade cada vez maior de aplicações de protótipos com esta 

tecnologia avaliada no presente estudo, uma vez que o formato não é mais um fator limitante. 
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CONCLUSÕES 

 

Os protótipos comercializados pela empresa nacional de soluções odontológicas com 

impressão 3D avaliada não apresentaram atividade citotoxicidade quando mantidos intactos, 

sem expor a porção interna do protótipo, e apresentaram estabilidade e reprodutibilidade 

dimensional após o processo de esterilização. 
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ANEXOS 

 

1 - Certificado de apresentação de parte do projeto da dissertação em Congresso Científico, 

requerido para qualificação. 

 

 

 

 

2 – Certificado da submissão do artigo fruto do projeto de dissertação, requerido para defesa. 

 


