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RESUMO 

 

 

Ichi AL. Análise da viabilidade da aplicação da tecnologia CAD-CAM por 
prototipagem rápida na confecção de estrutura metálica da prótese parcial removível 
comparando-a ao método convencional. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2010. 
 

 

A tecnologia CAD-CAM vem sendo aplicada há mais de uma década para a 

confecção de trabalhos protéticos odontológicos e bucomaxilofaciais. A tecnologia 

de prototipagem rápida permite a construção de um modelo em tempo reduzido por 

meio do sistema CAD (computer-aided design) e CAM (computer-aided 

manufacturing), permitindo absoluta fidelidade ou discrepância desprezível. Assim, o 

objetivo deste trabalho será analisar a viabilidade da aplicação da tecnologia CAD-

CAM por prototipagem rápida na confecção de estrutura metálica da prótese parcial 

removível, comparando-a ao método convencional. O projeto visa à obtenção de 

melhores benefícios funcionais e econômicos aos pacientes, trazendo à luz 

inovações tecnológicas, novos conceitos e melhores condições para o 

restabelecimento da saúde bucal. A metodologia empregada partiu da reprodução 

de um modelo padrão de uma arcada inferior parcialmente desdentada, classe III 

Mod-1 de Kennedy. Quatro pilares metálicos foram posicionados no local dos 

primeiros pré-molares e molares. Com o auxílio de um scanner digital 3D, obteve-se 

um modelo virtual da arcada, no qual foi modelado digitalmente o desenho da 

estrutura protética. Oito estruturas de PPR foram confeccionadas utilizando-se a 

tecnologia de prototipagem rápida e, posteriormente fundidas em liga de cobalto-

cromo. Outras oito estruturas foram confeccionadas seguindo o protocolo para 

confecção de PPR de forma convencional. A análise comparativa foi realizada 

avaliando o peso perdido. A avaliação por peso está dividida em dois grupos. O 

primeiro, denominado Grupo AP (Ajuste e Polimento), possui quatro estruturas 

convencionais (Grupo AP-C) e quatro prototipadas (Grupo AP-P). O segundo, 

chamado Grupo A (Ajuste) realizado somente ajuste sem polimento, com quatro 

estruturas convencionais (Grupo A-C) e quatro prototipadas (Grupo A-P). Análise 

comparativa por peso mensurou a porcentagem de material perdido necessário para 



 

 

o adequado assentamento dos apoios das estruturas metálicas pela técnica 

convencional e por prototipagem em seus respectivos descansos. Os resultados 

mostraram que as estruturas foram passíveis de serem obtidas pela tecnologia 

proposta. A análise comparativa mostrou que o Grupo AP-P apresentou um 

desgaste médio de 0,9826g, correspondente a 13,5188% de seu peso inicial; o 

Grupo AP-C apresentou um desgaste médio de 0,7529g, correspondente a 

12,4380% de seu peso inicial. A análise por meio de Teste “t” independente mostrou 

uma diferença estatisticamente significante com valor de p=0,0386, p<0,05. No 

Grupo A-P houve um desgaste médio de 0,1045g, correspondente a 1,4455% de 

seu peso inicial. No Grupo A-C houve um desgaste médio de 0,1473g, 

correspondente a 2,3188% de seu peso inicial. A análise por meio de Teste “t” 

independente mostrou uma diferença estatisticamente significante com valor de 

p=0,0038, p<0,01. Foi viável a aplicação da tecnologia CAD-CAM por prototipagem 

rápida na confecção de estrutura metálica da prótese parcial removível. 

 

 

Palavras-chave: Prótese Parcial Removível. Informática Odontológica. Odontologia 

Geriátrica. CAD-CAM. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Ichi AL. Analysis of the viability of the application of CAD-CAM technology of rapid 
prototyping in manufacturing removable partial dentures compared to the 
conventional method. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2010. 
 

 

The CAD-CAM technology has been applied for more than a decade for the 

manufacturing of dental and maxillofacial prosthesis. The rapid prototyping 

technology allows for the construction of a model in reduced time by using the CAD 

(computer-aided design) and CAM (computer-aided manufacturing) systems, 

allowing absolute preciseness or negligible discrepancies. Thus, the purpose of this 

research is to analyze the viability of the application of the CAD-CAM technology of 

rapid prototyping in the manufacturing of removable partial dentures(RPD) compared 

to the conventional method. The purpose of this research was to obtain functional 

and financial benefits for the patient, demonstrate recent technological advances and 

concepts and improve the resources for the reestablishment of oral health. The 

methodology used to determine effectiveness of the CAD-CAM system started with 

the reproduction of a Kennedy Class III Modification 1 cast of an inferior partially 

edentulous dental arch,. Four metallic pins were positioned in place of the first 

premolars and molars. A 3D scanner was used to construct a virtual model of the 

arch on which the design of the prosthetic structure was digitally formed. Eight RPD 

frameworks were manufactured using the fast prototyping technology with 

subsequent casting with a cobalt-chromium alloy; eight others followed the standard 

RPD waxing/casting procedure. The analysis between procedures evaluated the 

weight lost when each of the respective frameworks were processing. The results 

were divided into two groups. The first group, named AP (Adjusted and Polished), 

had four standard (Group AP-C) and four prototyped (Group AP-P) frameworks. The 

second group, named A (Adjusted), also includes eight frameworks (four standard, 

Group A-C, and four prototyped, Group A-P) which were cast and adjustted but not 

polished. In the comparative analysis, the variation of the weight determined the 

percentage of the material lost needed for the adequate settling of the rests in their 

respective seat with the standard and prototyped methods. The data indicated that 



 

 

frameworks can be obtained with the proposed technology. The comparative analysis 

results showed an average wear of 0.9826g on Group AP-P, corresponding to 

13.5188% of its initial weight. In the Group AP-C,  average wear was 0.7529g, 

12.4380% of its initial weight. With the independent t-test, a significant statistical 

difference of p=0.0386, p<0.05 was found. The average wear for Group A-P wasf 

0,1045g, 1.4455% of its initial weight, while in Group A-C the value was 0.1473g, 

corresponding to 2.3188% of its initial weight. The independent t-test analysis for 

these cases shows a significant statistical difference of p=0.0038, p<0.01. The 

application of the CAD-CAM technology of fast prototyping is viable for the 

manufacturing of removable partial dentures. 

 

 

 

Keywords: Removable Partial Denture. Dental Informatics. Geriatric Dentistry. CAD-

CAM. 
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MJT modelagem por jato de tinta (multi jet modeling) 

MS Ministério da Saúde 

NBR norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

OMS Organização Mundial da Saúde 

P dentes perdidos 

P2 máscara de proteção individual classe PFF2 / N95 

P-MD estrutura prototipada com marcação no molar direito 

P-ME estrutura prototipada com marcação no molar esquerdo 

P-PD estrutura prototipada com marcação no pré-molar direito 

P-PE estrutura prototipada com marcação no pré-molar esquerdo 

PPR prótese parcial removível 

PR prototipagem rápida 

PVC  poli vinil clorido, também conhecido como cloreto de polivinila 

RM ressonância magnética 

SGC cura sólida na base (solid ground curing) 

SLA estereolitografia (stereolithography) 

SLM fundição seletiva a laser (selective laser melting) 

SLS sinterização seletiva a laser (selective laser sintering) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No momento atual e, principalmente visualizando o futuro, há necessidade de 

que as técnicas de confecção de peças protéticas sejam aprimoradas por meio de 

tecnologias avançadas. 

As próteses parciais removíveis ainda apresentam grande aplicabilidade 

clínica para pacientes parcialmente dentados, em função de vários fatores como o 

econômico, a saúde de modo geral e o social, sendo empregada principalmente em 

indivíduos idosos. 

O número de pacientes idosos desdentados totais está diminuindo e a 

longevidade da população está aumentada[1, 2]. Em 1986, o índice CPO-D na faixa 

etária dos 35 aos 44 anos, onde o componente P representava 14,96 dentes 

perdidos, passou para 13,23 dentes perdidos em 2003[3], indicando diminuição de 

dentes perdidos e um aumento da população parcialmente dentada a ser reabilitada 

com trabalhos protéticos parciais. 

O envelhecimento da população brasileira segue uma tendência mundial 

devido à queda da natalidade e ao desenvolvimento da biotecnologia. Os avanços 

da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida da população repercutem 

no sentido de elevar a média de vida do brasileiro (expectativa de vida ao nascer)a. 

Em função desses fatores a população idosa vem crescendo rapidamente. O 

número de idosos com idade superior a 60 anos ultrapassa os 18 milhões, sendo 

que a tendência da taxa de crescimento destes no Brasil é em ordem crescente: de 

497% entre 1900-1960 e uma projeção de 917% de 1960-2025. Em 2050, serão 

259,8 milhões de brasileiros, sendo que a expectativa de vida, ao nascer, será de 

81,3 anos (Kalachib, Diretor do Programa de Envelhecimento da OMS). Tais 

números revelam a importância cada vez maior de políticas de saúde voltadas para 

_____________________________ 

a
 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1272. 

b
 Informação verbal fornecida por Kalachi em São Paulo, em 2007, à rede CBN de notícias. 
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a terceira idade. 

Isso se traduz em uma crescente necessidade de assistência 

médico/odontológica para uma população que está envelhecendo. No âmbito 

odontológico, há uma necessidade cada vez maior da reabilitação do sistema 

estomatognático, realizada por meio de próteses dentárias, propiciando que as 

técnicas atuais de suas confecções, sejam aprimoradas por meio de tecnologias 

avançadas a fim de que os indivíduos que necessitarem de reabilitação possam ser 

atendidos de forma mais rápida e mais eficiente quanto à construção e maior 

precisão das próteses. Dessa forma, cada vez mais, será requerido dos Cirurgiões-

Dentistas conhecimento básico para se beneficiar destes novos procedimentos.  

Associando o fator envelhecimento da população e a necessidade da 

elaboração de um número crescente de trabalhos protéticos para suprir essa 

demanda, as novas tecnologias empregadas para a fabricação como a usinagem e a 

sinterização seletiva a laser (SLS - Selective Laser Sintering) transformaram em 

possibilidades viáveis novos materiais, que eram historicamente difíceis ou 

impossíveis de manipular[4].  

Mediante esta problemática, um dos meios que nos propomos a pesquisar é a 

aplicação de métodos já empregados em outras áreas da indústria e biotecnologia, 

na tentativa de se obter estruturas metálicas de PPR, empregando o sistema CAD-

CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Entre os anos de 2002 – 2003, o Ministério da Saúde (MS) executou um 

levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área de Saúde Bucal 

representativo das cinco regiões brasileiras. Os resultados mostraram que são 

marcantes as diferenças regionais quanto ao uso e a necessidade de prótese 

dentária, principalmente pelos adolescentes das regiões norte e nordeste. Na região 

sul, por sua vez, o maior número de usuários encontra-se entre os idosos[3]. 

A perda total dos dentes na população idosa vem sofrendo um processo de 

redução ao passo que a longevidade da população está aumentando, visto que o 

grupo etário com 60 anos ou mais é o que mais cresce proporcionalmente. No 

momento, o Brasil enfrenta as implicações sociais e de saúde decorrentes de um 

processo de envelhecimento comparável àqueles experimentados pelos países mais 

desenvolvidos[1, 2, 5]. 

Em 2002, havia no Brasil, 16 milhões de pessoas ou mais com esta faixa 

etária, representando 9,3% dessa população. Segundo projeções populacionais, em 

2020 os idosos chegarão a 25 milhões de pessoas, que irão compor 11,4% da 

população. Em 2030, acredita-se que cerca de 40% dos brasileiros deverão ter entre 

30 e 60 anos. Em 2050, serão 259,8 milhões de brasileiros e a expectativa de vida, 

ao nascer, será de 81,3 anos. Outra análise importante: em 2000, 30% dos 

brasileiros tinha de zero a 14 anos e os maiores de 65 anos representavam 5%. Em 

2050, esses dois grupos se igualarão: cada um deles representará 18% da 

população brasileira. Se em 2000 o Brasil tinha 1,8 milhão de pessoas com 80 anos 

ou mais, em 2050 esse contingente poderá ser de 13,7 milhões (IBGE). 

Os avanços da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida da 

população repercutem no sentido de elevar a média de vida do brasileiro de 45,5 

anos de idade, em 1940, para 72,7 anos, em 2008, ou seja, mais 27,2 anos de vida. 

Segundo a projeção do IBGE, o país continuará galgando anos na vida média de 
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sua população, alcançando em 2050 o patamar de 81,29 anos, basicamente o 

mesmo nível atual da Islândia (81,8), Hong Kong, China (82,2) e Japão (82,6)c. 

O sistema de desenho e manufatura assistida por computador surgiu para 

atender uma demanda da engenharia aeroespacial e automobilística. Originalmente 

esse sistema trabalhava separadamente: o CAD sendo usado geralmente para 

desenho, enquanto o CAM usado como controle numérico de equipamentos de 

construção de ferramental. Na década de 70, a capacidade destas tecnologias em 

aumentar a produtividade ficou aparente; as duas funções foram fundidas e 

combinadas, e sistemas CAD-CAM começaram a aparecer comercialmente[6]. 

Quando as pesquisas e o desenvolvimento de sistemas dentais usando a 

tecnologia CAD-CAM começaram, acreditava-se que o desenho e o processo de 

fabricação seriam simples e fáceis como na indústria. Entretanto, esta tecnologia 

não era simples e nem fácil de ser aplicada na odontologia devido à morfologia do 

dente, relação com dentes adjacentes e o antagonista, dificuldade de 

reconhecimento da margem dos preparos, precisão do processo, tamanho dos 

equipamentos e alto custo. Do início do desenvolvimento até os dias de hoje muitos 

avanços foram alcançados para tornar esta tecnologia disponível ao cirurgião-

dentista. Um dos pioneiros e muito conhecido foi o sistema CEREC® (Sirona Dental 

Systems, Bensheim, Germany), apresentado em 1985 pelo Dr. Werner Mörmann. 

Logo em seguida foi apresentado pelo Dr. Matts Andersson, o sistema 

Procera®(Nobel Biocare, Zurich, Switzerland).[7, 8], Desde então novos avanços foram 

incorporados a estes sistemas e outros surgiram. 

A tecnologia CAD-CAM já vem sendo aplicada com sucesso na odontologia 

para confecção de coroas, restaurações inlays e onlays, implantodontia, próteses 

fixas e próteses bucomaxilofaciais[9-12]. 

O termo CAD-CAM na odontologia é usado atualmente como sinônimo de 

produção de próteses por meio da tecnologia de desgaste. Isto não está totalmente  

_____________________________ 

c
 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1272 
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correto. A sigla CAD é a abreviação do termo em inglês “computer-aided design” 

esignifica desenho auxiliado por computador, e a sigla CAM é a abreviação do termo 

em inglês “computer-aided manufacturing” e significa manufatura auxiliada por 

computador. O termo CAD-CAM não dá qualquer informação quanto ao método de 

fabricação. Todos os sistemas CAD-CAM são compostos por três fases: a primeira 

se baseia na conversão de uma imagem do caso ou da sua réplica em gesso por 

meio de um digitalizador ou scanner em dados digitais que podem ser processados 

por um computador, criando uma imagem virtual em três dimensões (3D). Uma vez 

obtida esta imagem digital 3D, a próxima fase será desenhar a estrutura protética 

com o uso de um software (CAD) de acordo com requisitos odontológicos 

preconizados. A terceira fase é a transformação dos dados digitais do desenho 

elaborado no produto desejado por meio do sistema CAM.[13-15]. 

O conceito de produção por sistema CAD-CAM em odontologia depende da 

localização dos equipamentos do sistema. Existem hoje três modelos de produção: 

os localizados no próprio consultório dentário, os localizados nos laboratórios 

protéticos e os sistemas centralizados de produção[15]. 

 A captura de dados 3D difere de acordo com o sistema CAD-CAM escolhido. 

Um scanner intrabucal é utilizado nos sistemas CEREC®, Evolution 4D (4D 

Technologies, Richadson, Texas, USA), e Lava Chairside Oral Scanner C.O.S. (3M 

ESPE, St. Paul, EUA)[16], enquanto outros empregam o escaneamento mecânico ou 

ótico de um modelo, como o Cercon eye (Cercon, Degundent, Frankfurt, Germany) e 

o Pro 50™ 3D Scanner (Cynovad, Saint-Laurent, Quebec, Canada)[17].  

Devido à irregularidade anatômica das estruturas dentais, os sistemas de 

mensuração mecânica têm desvantagens, a começar pelo tempo consumido e a 

falta de precisão. Ainda existe a possibilidade do uso da tomografia 

computadorizada e da ressonância magnética[18]. 

Uma nova geração de scanners 3D começa a ser utilizada. Ela faz uso da 

projeção de luz estruturada ou franjas e um sistema de câmeras que captura a 

topografia do objeto e sua exata localização no espaço, fazendo uso do princípio de 
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projeção de franjas de moiré, como o 3D Scanner Activity 102 (SmartOptics 

Sensortechnik GmbH, Bochum), Atos III SO (Gom Optical Measuring Techniques, 

Braunschweig, GmbH), Comet 5 (Steinbichler Optotechnik, Neubeuern, Germany), 

Maestro 3D Dental Scanner (AGE Solutions, Potedera, Italia), Rexcan DS2 

(Solutionix Corp, Seoul Coréia). 

Como a digitalização depende da observação da projeção das franjas sobre o 

objeto, alguns problemas podem ocorrer quando as superfícies são transparentes ou 

altamente reflexivas, e que serão facilmente contornados com a aplicação de uma 

fina camada de pó sobre o objeto, conferindo-lhe uma superfície opaca. O processo 

também necessita que as áreas de coletas de dados sejam alcançadas pela linha de 

visão da câmera. Áreas onde as franjas não conseguem alcançar ou superfícies com 

grandes angulações, algumas vezes não são capturadas e, dependendo da 

complexidade da superfície, serão necessárias outras imagens com angulações 

diferentes. A imagem 3D final se dará com o alinhamento dos dados de cada uma 

das imagens por meio de um software próprio[19]. 

O desenho virtual em 3D da prótese é realizado por meio de um software, 

como o Cercon art (Cercon, Degundent, Frankfurt, Germany) e o Pro 50 (Cynovad, 

Saint-Laurent, Quebec). O grau de interação necessário para o operador trabalhar 

varia, havendo poucos sistemas capazes de realizar todas as tarefas necessárias, 

como o desenho do casquete, coroas, inlays, onlays, pilares protéticos para 

implantes, prótese parcial removível e outros. Isso torna necessário o uso de 

diversos programas de computador na elaboração de um projeto mais complexo[14]. 

Quando a modelagem 3D do trabalho protético estiver completa, o software de CAD 

transforma o modelo virtual em dados específicos que irão alimentar o sistema CAM 

para a fabricação da estrutura planejada. 

O sistema CAM possui uma variedade de tecnologias disponíveis. Os 

primeiros sistemas usados na odontologia se valiam exclusivamente do desgaste de 

um bloco pré-fabricado com o uso de pontas ou discos diamantados até ser 

alcançado o formato desejado, o chamado “método subtrativo”. Desta maneira, em 

uma restauração típica, 90% do bloco inicial era desprezado. A prototipagem rápida 
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ou “método aditivo”, também chamado de “fabricação sólida com forma livre ou 

manufatura em camadas”, surgiu como alternativa. Neste método, um pacote de 

softwares “fatia” o modelo do componente em várias camadas finas, de 

aproximadamente 0,1mm de espessura, as quais são dispostas uma sobre a outra 

até que se obtenha o formato desejado[13, 20, 21].  

Atualmente há pelo menos sete diferentes técnicas de prototipagem rápida 

disponíveis no mercado, como descritos a seguir: [22, 23] 

 

 

2.1 Estereolitografia (SLA, Stereolithography)  

 

 

Processo pioneiro, patenteado em 1986. Ele constrói modelos tridimensionais 

a partir de polímeros líquidos sensíveis à luz, que se solidificam quando expostos à 

radiação ultravioleta. O modelo é construído sobre uma plataforma situada 

imediatamente abaixo da superfície de um banho líquido de resina epóxi ou acrílica. 

Uma fonte de raio laser ultravioleta, com alta precisão de foco, traça a primeira 

camada, solidificando a secção transversal do modelo e deixando as demais áreas 

líquidas. A seguir, um elevador mergulha levemente a plataforma no banho de 

polímero líquido e o raio laser cria a segunda camada de polímero sólido acima da 

primeira. O processo é repetido sucessivas vezes até o protótipo estar completo 

(Figura 2.1). Uma vez pronto, o modelo sólido é removido do banho de polímero 

líquido e lavado. Os suportes são retirados e o modelo é introduzido em um forno de 

radiação ultravioleta para ser submetido a uma cura completa. Uma vez que a 

estereolitografia foi a primeira técnica bem-sucedida de prototipagem rápida, ela se 

tornou um padrão de avaliação (benchmarking) para as demais que surgiram. 
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2.2 Manufatura de Objetos em Lâminas (LOM, Laminaded Object 

Manufacturing)  

 

 

Nesta técnica, camadas de material na forma de tiras revestidas de adesivo 

são grudadas umas nas outras, formando-se o protótipo. A seguir, um rolo aquecido 

aplica pressão para fixar as tiras à base. Uma fonte de raio laser com alta precisão 

corta o contorno da primeira camada sobre o papel e então quadricula a área em 

excesso, ou seja, o espaço negativo do protótipo. Esse quadriculado rompe o 

material extra, tornando fácil sua remoção durante o processamento posterior. Após 

o corte da primeira camada a plataforma é baixada, liberando o caminho para que o 

rolo coletor avance a tira e exponha material novo. Então a plataforma se eleva até 

um ponto ligeiramente inferior à altura original, o rolo aquecido liga a segunda 

camada à primeira e uma fonte de raio laser corta a segunda camada. Este processo 

é repetido tantas vezes quantas forem necessárias para construir a peça, a qual 

apresentará textura similar à madeira. Uma vez que os modelos são feitos de papel, 

 

Figura 2.1 - Esquema funcional da estereolitografia 
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eles devem ser selados e revestidos com tinta ou verniz para se evitar eventuais 

danos provocados pela umidade. Os mais recentes materiais usados nesse 

processo são o plástico, papel hidrófobo e pó cerâmico e metálico (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Sinterização Seletiva a Laser / Fundição Seletiva a Laser (SLS, Selective 

Laser Sintering / SLM, Selective Laser Melting)  

 

 

Esta técnica, patenteada em 1989, usa um feixe de raio laser para fundir de 

forma seletiva, materiais pulverulentos tais como náilon, elastômeros e metais, num 

objeto sólido. As peças são construídas sobre uma plataforma localizada 

imediatamente abaixo da superfície de um recipiente preenchido com pó fusível por 

calor. O raio laser traça a primeira camada, sinterizando o material. A plataforma é 

 

Figura 2.2 - Esquema da manufatura de objeto em lâminas 
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ligeiramente baixada, reaplica-se o pó e o raio laser traça a segunda camada. O 

processo continua até que a peça esteja terminada. O pó em excesso ajuda a dar 

suporte ao componente durante sua construção (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Modelagem por Deposição de Material Fundido (FDM, Fused Deposition 

Modeling) 

 

 

Neste método, filamentos de resina termoplástica aquecidas são extrudadas a 

partir de uma matriz em forma de ponta que se move num plano X-Y. Da mesma 

maneira que um confeiteiro de bolo usando um saco de confeitar, a matriz de 

 

Figura 2.3 - Esquema da sinterização seletiva a laser (SLA) 
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extrusão controlada deposita filetes de material muito fino sobre a plataforma de 

construção, formando a primeira camada do componente. A plataforma é mantida 

sob uma temperatura inferior à do material, de forma que a resina termoplástica 

endureça rapidamente. Após esse endurecimento a plataforma é baixada 

ligeiramente e o cabeçote de extrusão deposita uma segunda camada sobre a 

primeira. O processo é repetido até a construção total do protótipo. São construídos 

suportes durante a fabricação para segurar o protótipo durante sua fabricação. Tais 

suportes são fixados ao protótipo usando-se um segundo material, mais fraco, ou 

uma junção perfurada. As resinas termoplásticas adequadas a esse processo 

incluem poliéster, polipropileno, ABS, elastômeros e cera usada no processo de 

fundição por cera perdida (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.4 - Esquema de modelagem por deposição de material fundido (FDM) 
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2.5 Cura Sólida na Base (SGC, Solid Ground Curing) 

 

 

Processo desenvolvido pela Cubital Inc. de Israel, similar à estereolitografia, 

pois ambos usam radiação ultravioleta para polimerizar de forma seletiva, polímeros 

fotossensíveis. A empresa foi dissolvida, mas o processo ainda é usado em vários 

birôs de serviço. Contudo, esse processo cura uma camada inteira de uma vez. 

Primeiro, uma resina fotossensível é borrifada sobre a plataforma de construção. A 

seguir, a máquina gera uma máscara (como um estêncil) correspondente à camada 

a ser gerada. Esta máscara é impressa sobre uma placa de vidro acima da 

plataforma de construção, usando-se um processo similar ao do fotocopiadora. A 

seguir a máscara é exposta à radiação ultravioleta, que passa através da porção 

transparente da máscara, endurecendo seletivamente as porções desejadas do 

polímero (Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Esquema de cura sólida na base 
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2.6 Impressão 3D por Jato de Tinta (MJM, Multi Jet Modeling; BPM, Ballistic 

Particle Manufacturing – manufatura com partículas balísticas) 

 

 

Ao contrário das técnicas expostas anteriormente, esta se refere a uma classe 

de equipamentos que usam a tecnologia de jato de tinta. Os protótipos são 

construídos sobre uma plataforma e um cabeçote de impressão por jato de tinta 

“imprime” seletivamente um agente ligante que funde e aglomera o pó nas áreas 

desejadas, ou deposita outro material que dará forma ao protótipo. A plataforma é 

abaixada ligeiramente, adiciona-se mais material e o procedimento é repetido. Ao 

término do processo o pó que ficou solto ou o material de suporte é removido e a 

peça “verde” é sinterizada. Podem ser usados materiais poliméricos, cerâmicos e 

metálicos. (Figura 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.6 - Esquema de impressão 3D com material plástico 
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2.7 Conformação Próxima ao Formato Final Via Laser (LENS, Laser Engineered 

Net Shaping) 

 

 

Processo relativamente novo, desenvolvido pela Sandia National 

Laboratories[24] que apresenta a vantagem de produzir protótipos de metal 

plenamente densos, com boas propriedades metalúrgicas e sob velocidades 

razoáveis de construção[25]. Aqui um gerador de raio laser de alta potência é usado 

para fundir pó metálico fornecido coaxialmente ao foco do raio laser através de um 

cabeçote de deposição. O raio laser passa através do centro do cabeçote e é focado 

para um pequeno ponto através de uma lente ou conjunto de lentes. Uma mesa X-Y 

é movida por varredura de forma a gerar cada camada do objeto. O cabeçote é 

movido para cima à medida que cada camada é completada. O pó metálico é 

fornecido e distribuído ao redor da circunferência do cabeçote por gravidade ou 

através de um gás portador inerte pressurizado. Mesmo no caso em que não se 

necessita de uma corrente de gás para se transportar o pó metálico, é necessário ter 

corrente de gás inerte para proteger a peça de metal líquido do oxigênio atmosférico, 

de forma a se garantir as propriedades metalúrgicas e promover melhor adesão 

entre camadas. Podem ser usados pós de diversas ligas metálicas, tais como aço 

inoxidável, inconel, cobre, alumínio e titânio. Os protótipos produzidos requerem 

usinagem para acabamento, apresentando densidade plena, boa microestrutura e 

propriedades similares ou melhores ao metal convencional (Figura 2.7). 
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Alguns sistemas empregados na odontologia atualmente são: a sinterização 

seletiva a laser, que é uma das tecnologias por adição usada na fabricação de 

restaurações cerâmicas ou metálicas, como o Medi-facturing (Bego Medical AG, 

Bremen, Germany) e o Hint ELS (Hint ELS, Griesheim, Germany). Outros sistemas 

combinam o método de adição e subtração, como o Procera® e o Wol-Ceram (Wol-

Dent, Ludwigshafen, Germany). Uma nova técnica de PR por adição está 

começando a ser usada para projetar e construir matrizes de estruturas metálicas 

em cera. Um equipamento semelhante a uma impressora jato de tinta, WaxPro 

printer (Pro 50 system, Cynovad, Saint-Laurent, Quebec, Canadá), constrói por PR 

uma matriz de cera, que posteriormente é fundida ou prensada pelo método 

convencional.  

Com o advento da computação gráfica, ocorreu uma evolução significativa na 

odontologia. Os sistemas dentários de CAD-CAM podem combinar qualidade das 

 

Figura 2.7 - Esquema de Conformação Próxima ao Formato Final Via Laser 
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restaurações com a automatização do processo e simplificar o esforço requerido 

para sua produção. Quando usados no consultório, muitos dos sistemas eliminam a 

necessidade de moldagens, permitindo a confecção rápida de uma peça protética, 

possibilitando ao paciente a restauração do dente em uma única sessão[4]. 

Como em muitas outras áreas, a automação da tecnologia dental está 

crescendo. O preço dos trabalhos nos laboratórios dentais se tornou o fator principal 

no planejamento do tratamento, e esta tecnologia poderá tornar mais competitiva a 

produção de trabalhos protéticos. Avanços em tecnologia computacional permitem 

atualmente a produção de peças individuais com excelente relação custo/benefício. 

Restaurações dentais produzidas com ajuda de computadores ficaram mais comuns 

em anos recentes. A maioria das empresas odontológicas tem acesso a 

procedimentos de CAD-CAM, assim como em alguns consultórios, laboratórios 

dentais, ou centros de produção. Os muitos benefícios associados com CAD-CAM 

na confecção de restaurações dentais incluem: acesso à inovação, quase livre de 

defeitos, industrialmente pré-fabricados e materiais controlados; um aumento em 

qualidade e reprodutibilidade e também armazenamento de dados comensurável 

com uma cadeia unificada de produção; melhoria na precisão e planejamento, como 

também maior eficiência em todo o processo. Como resultado do contínuo 

desenvolvimento em hardwares e softwares, espera-se que novos métodos de 

produção e novos conceitos de tratamento permitam uma redução adicional nos 

custos[15, 26]. 

Os benefícios de modelos 3-D em epóxi confeccionados por estereolitografia 

(SLA) a partir de dados de tomografia computadorizada (CT) e ressonância 

magnética (RM), foram avaliados por cirurgiões que deram seu parecer sobre o uso 

dos modelos obtidos por SLA para diagnóstico, planejamento de tratamento, 

procedimentos pré e trans-cirúrgicos e para a construção de implantes 

personalizados. Como resposta, a maioria dos Cirurgiões-Dentistas definiu como 

muito úteis os modelos SLA em todas as fases do planejamento e implementação 

dos procedimentos cirúrgicos; 65% mudaram o modo da abordagem cirúrgica, e 

verificaram uma redução de 20% no tempo do ato cirúrgico e de anestesia; 62% 

acreditaram que os modelos SLA foram importantes para o próprio diagnóstico. 
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Concluiu-se portanto que a maioria dos profissionais que usaram os modelos 3-D em 

epóxi, confeccionados por SLA, obtiveram benefícios no diagnóstico, no plano de 

tratamento, como referência durante a cirurgia, na fabricação de implantes 

personalizados e na solução de imprevistos durante a cirurgia[27]. 

O conceito de que o Cirurgião-Dentista pode em uma única consulta, 

administrar anestésico, preparar o dente, fazer a moldagem, desenhar a 

restauração, construir, fazer o acabamento e instalar a restauração, é o desejo de 

muitos pacientes e clínicos. A chave para que isso ocorra corriqueiramente nos 

consultórios é a tecnologia CAD-CAM. Este processo traz inúmeras vantagens 

abrindo um novo mundo de possibilidades tais como[28, 29]: 

 Administração de somente uma anestesia. 

 Ausência da necessidade de restaurações provisórias, eliminando 

assim, o problema da perda de restaurações temporárias ou a re-

cimentação. 

 Gastos desnecessários com laboratório e os custos de novas consultas 

(uso de materiais esterilizados, menor tempo de procedimentos, maior 

eficiência no consultório). 

 Redução de processos e materiais para moldagem, enceramento, 

gesso, resinas para provisórias, do cimento ao algodão e a parte 

burocrática. 

 Controle total da restauração, acabamento e escultura. 

 Possibilita uma nova ferramenta de comunicação entre o cirurgião-

dentista e o laboratório. 

 Permite ao clínico dar maior atenção à preparação do dente, instalação 

e acabamento final. 

 Reduz o risco de possíveis erros do processo manual realizado nos 

laboratórios. 
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Vantagens para o paciente: 

 Redução da sensibilidade e ou dificuldade de higienização das 

próteses provisórias. 

 Redução da chance de contaminação bacteriana do dente preparado. 

 Redução das tensões pulpares, resultantes dos procedimentos de 

lavagem e secagem da cavidade, resultando em traumas. 

 Menor tempo na cadeira e redução do número de consultas. 

Outra área que essa tecnologia pode auxiliar é a fase laboratorial, onde os 

técnicos ficam expostos a inúmeros agentes nocivos à sua saúde. A exposição 

ocupacional do técnico laboratorial ao pó de sílica e à sílica mineral não fibrosa tem 

sido pesquisada como um possível fator de risco e associada a relatos de doenças 

graves, incluindo silicose sistêmica, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus 

eritematoso sistêmico, glomerulonefrite e vasculites[30]. 

Há inúmeros perigos químicos na produção de próteses dentárias. Eles 

incluem solventes, ácidos, minerais, gases e vapores liberados durante a 

polimerização, fundição de metais e cocção da porcelana, bem como do pó que vem 

do gesso, liga metálica, cerâmica e resina acrílica.  A concentração máxima 

permissível (MAC) às vezes é excedida, especialmente na ausência de controle de 

medidas[31]. 

De acordo com alguns estudos epidemiológicos, há evidência de que uma 

associação entre exposição à sílica e risco de doença auto-imune aumentou na 

última década[32]. 

Exposição ao pó com alta concentração de sílica, vários tipos de quatzo, 

carbono e liga de cobalto-cromo-molibdênio, apresenta um alto risco de 

desenvolvimento de pneumoconiose. A pneumoconiose do técnico dental parece ser 

o resultado dos efeitos combinados de pós de metal e partículas de sílica. Foi 

observada até mesmo a doença de berílio crônica em técnicos de laboratório 

dental[33-36]. 

Devido à exposição a uma variedade de pós no trabalho laboratorial, um 

estudo foi conduzido para mensurar o nível de sílica e a ocorrência de sintomas 
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respiratórios em técnicos de laboratórios dentais não fumantes na Coréia, sendo que 

76% apresentavam sintomas respiratórios como tosse, catarro, chiado, rinite e 

dispnéia devida. A concentração de pó a que ficam expostos é menor que a de 

trabalhadores em minas de carvão (4.900µg/m3), mas não menos que outras 

indústrias como de borracha, química e refinaria de metal[37]. 

Na ficha de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ) ABNT - 

NBR 14.725 de uma marca comerciald de revestimento fosfatado usado pelos 

laboratórios protéticos para inclusão e fundição de estruturas metálicas de prótese 

parcial removível, encontra-se uma lista de ingredientes tóxicos como: dióxido de 

silício, dióxido de titânio, fosfato monoamônio anidro e sulfonato de naftaleno 

formaldeído, e uma lista de efeitos adversos à saúde humana como: espirros, tosse, 

irritação leve das mucosas e aparelho digestivo, ressecamento da pele, irritação, 

vermelhidão e dor nos olhos, irritação do trato gastro-intestinal, náusea, vômito, 

diarreia, sendo recomendado o uso de equipamento de proteção individual (EPI) 

apropriado para prevenir a contaminação da pele, olhos e inalação do pó, como as 

máscaras categoria P2, que tem a capacidade de remover partículas sólidas e 

líquidas em ensaios aprovados e luvas de (PVC)[38]. Com a visão de diminuir a 

exposição a estes produtos perigosos e prevenir o trabalhador de laboratórios 

dentais de doenças graves, esses novos processos podem trazer um grande 

avanço. 

Trabalho de pesquisa recente mostrou que sistemas avançados de alta 

tecnologia podem ser empregados na odontologia para a construção de estruturas 

de próteses parciais removíveis[39]. O primeiro relato clínico da confecção de uma 

estrutura metálica em cobalto-cromo, empregando-se a tecnologia CAD-CAM, com o 

sistema de prototipagem por Fundição Seletiva a Laser (SLM – Seletive Laser 

Melting), foi apresentado em 2006. Mostrou que existe grande potencial quanto à 

sua aplicação na confecção de peças protéticas visando à reabilitação de arcos 

parcialmente desdentados, apresentando ajuste clínico considerado excelente em 

uma avaliação subjetiva, apesar de exibir áreas com porosidades[40].  

___________________________ 
d
 http://www.polidental.com.br/arquivo/fispq_revestimento_po.pdf 
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Um estudo avaliando o ajuste marginal e interno de coroas cerâmicas, 

analisou seis sistemas CAD-CAM, In-ceram Zirconia, Empress II, Cerec InLab, DCS, 

Decim e Procera, as medições foram realizadas por meio de um microscópio de 

scaneamento eletrônico SEM (Scanning Electron Microscope) com aumento de120x. 

Entretanto foi necessário realizar um ajuste manual prévio devido a uma 

discrepância interna que resultou em um desajuste marginal entre 0,5-1,0mm[41]. 

Três sistemas de CAD-CAM usados para confecção de próteses parciais fixas 

foram avaliados quanto a adaptação interna e das margens. Os sistemas 

empregados foram Etkon (Etkon AG Graefelfing, Germany), Cerec InLab (Cerec, 

Sirona Dental Systems, Bernsheim, Germany) e Cercon. A adaptação das peças 

protéticas confeccionadas por cada um dos sistemas foi realizada pelo técnico de 

laboratório e o tempo médio em minutos necessário para sua adaptação e ajuste 

foram medidos. Para o sistema Etkon, 6,9 ± 2,6 min., o sistema Cerec InLab 20,0 ± 

7,1 min, e o sistema Cercon 34,0 ± 12,9 min. Todos os sistemas testados mostraram 

espaço marginal clinicamente aceitável. O sistema Etkon obteve o melhor ajuste 

marginal, enquanto o sistema Cercon produziu o pior espaço marginal, duas vezes e 

meia maior que o sistema Etkon[42]. 

Todo esse avanço tecnológico das últimas duas décadas na confecção de 

coroas e próteses parciais fixas sobre dentes naturais e implantes ainda dependem 

de outras variáveis como: material de moldagem e sua técnica, manipulação do 

gesso, fundição e processo de acabamento. Na técnica convencional de fundição, a 

adaptação da prótese ao dente depende da precisão da moldagem e do troquel de 

gesso, da expansão ou contração associada à técnica de fundição e da precisão do 

processo atual de fundição[29].  

Os sistemas CAD-CAM foram originalmente desenvolvidos para a indústria 

automobilística e aeroespacial; sua utilização na odontologia é recente e enfrenta 

ainda alguns desafios, pois requer um investimento alto na aquisição de um 

sofisticado sistema de captura de imagem, computadores e softwares de desenho e 

manipulação de dados, além de um sistema de fabricação, bem como a necessidade 

de sistemas compactos para serem usados nas clínicas dentárias e laboratórios 

protéticos[7, 29].  
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Esta tecnologia possibilitou a preservação de informações de trabalhos 

realizados assim como a facilidade de nova reprodução[26]  

A aplicação da PR começou a ser utilizada para fins pedagógicos no 

Departamento de Reabilitação Oral, na Disciplina de Dentística Operatória do 

Medical College of Georgia School of Dentistry, no treinamento de alunos que serão 

os clínicos de amanhã, e encorajando a introdução desta tecnologia a outros 

educadores na busca inovadora de sua aplicação[43]. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo desta investigação foi analisar a viabilidade da aplicação da 

tecnologia CAD-CAM por prototipagem rápida na confecção de estrutura metálica da 

prótese parcial removível, comparando-a ao método convencional. 

 



Material e Método    40 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 

Os materiais empregados no projeto de pesquisa encontram-se relacionados 

nos quadros 4.1 a 4.3. 
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Os materiais empregados para a confecção do modelo padrão simulando uma 

arcada inferior parcialmente dentada classe III modificação 1 de Kennedy, e a resina 

fotossensível e o material de suporte para a construção da estrutura de PPR pelo 

sistema prototipado, encontram-se no quadro 4.1. 

 

Produto Marca Fabricante/Distribuidor 

Pino guia cônico – 1:50 

Diam. 8/9 – 10/11 

Compr. 40 mm 

Aço Carbono 1020 
- (ISO-8736) 

Screw Center – São Paulo – 
SP 

Resina acrílica Incolor Jet Art. Odontol. Clássico – SP 

Resina acrílica rosa RWV Jet Art. Odontol. Clássico – SP 

Resina acrílica cor 62 Dencor Art. Odontol. Clássico – SP 

Placa acrílica  
10x10x3 mm 

 USA Acrílicos do Brasil – SP 

Placa de aço carbono 
10x10x6 mm 

 Usinagem Morrone – SP 

Borracha de silicone Silibor Art. Odontolo. Clássico – SP 

Gesso Durone IV Dentsply Dentsply Ind. e Com. – RJ 

Polímero fotossensível 
para construção em 
Prototipagem Rápida 

VisiJet DP200 3D Systems Inc / SensAble 
Tecnologies – Woburn – MA – 
USA   

Material de suporte para 
Prototipagem Rápida 

VisiJet S100 3D Systems Inc / SensAble 
Tecnologies – Woburn – MA – 
USA   

 
Quadro 4.1 – Materiais empregados na confecção do modelo padrão e estruturas prototipada 

 

O material plástico VisiJet DP200™, usado no equipamento de prototipagem 

ProJet™ DP 3000 (3D Systems Corporation, USA), possui como características 
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exatidão, constância, economia e capacidade de reproduzir detalhes com fidelidade. 

Produz peças em cor de alto contraste e de fácil identificação podendo ser calcinado 

para fundição direta. Os dados técnicos encontram-se no quadro 4.2. 

 

Material Pós-cura 

Medida Condição Valor 

Aparência  Verde escuro 

Densidade líquida @ 80°C ASTM D4164 1,02 g/cm3 

Resistência à tração ATSM D638 32 MPa 

Módulo de elasticidade ATSM D638 1724 MPa 

Resistência flexural ASTM D638 45 MPa 

Alongamento até a quebra ASTM D638 12,3% 

 
Quadro 4.2 – Dados técnicos do material plástico VisiJet DP 200 

 

No quadro 4.3 estão relacionados os materiais utilizados no Laboratório Julio 

para enceramento, inclusão no revestimento e fundição das estruturas da PPR em 

liga de CoCr. 

 

Material utilizado na fase laboratorial 

Produto Marca Fabricante/Distribuidor 

Revestimento - pó RevestFort Premium DentFort Crismar Com. Ltda – RJ 

Reagente – líquido Binder 40% DentFort Crismar Com. Ltda – RJ 

Reator – líquido Reartfort DentFort Crismar Com. Ltda – RJ 

Ágar-Ágar Duplifort Binder DentFort Crismar Com. Ltda – RJ 

Cera de escultura Cera de Roach DentFort Crismar Com. Ltda – RJ 

Liga de CoCr DeguDent DeguDent GmbH/Dentsply Ind. e 
Com. Ltda - RJ 

 

Quadro 4.3 – Materiais utilizados no Laboratório Julio 
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4.2 EQUIPAMENTOS 

 

 

Os equipamentos utilizados estão descritos no quadro 4.4 abaixo: 

 

PRODUTO MARCA FABRICANTE/DISTRIBUIDOR 

Digitalizador 3D Smart Optics Activity 
101 

SensAble Tecnologies – Woburn 
– MA – USA 

Equipamento de 
desenho em 3D 

Phantom Desktop 
Haptic Device 

SensAble Tecnologies – Woburn 
– MA – USA 

Equipamento de 
prototipagem rápida 

ProJet DP 3000 
3D Systems Inc / SensAble 
Tecnologies – Woburn – MA – 
USA   

Equipamento de 
fundição por indução a 
vácuo 

Heracast iQ 
Heraeus Kulzer / Laboratório 
Julio de Prótese Odontológica 
Ltda – São Paulo – SP 

 Balança de Precisão Marte AL 500 
Marte Balanças e Aparelhos de 
Precisão Ltda – São Paulo – SP 

 

Quadro 4.4 – Equipamentos utilizados na metodologia 

 

O digitalizador 3D Smartoptics Activity 101 foi utilizado pela SensAble 

Technologies em Woburn Massachusetts nos EUA para captura 3D do modelo 

mestre. As características deste equipamento se encontram no quadro 4.5. 

 

Smartoptics Activity 101 Valor 

Área de digitalização 100mm diâmetro x 30mm 

Tamanho máximo do modelo 90mm diâmetro 

Tempo de digitalização do modelo  < 7 min. 

Precisão +/- 20 µm 

 
Quadro 4.5 – Dados técnicos do digitalizador 3D Smartoptics Activity 101 
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O Phantom Desktop Haptic Device é um equipamento de modelagem 3D que 

utiliza a tecnologia haptic, uma técnica que proporciona um retorno tátil ao usuário, 

sensação de toque e força. Este aparelho é composto por um hardware e um 

software, que é capaz de realizar a modelagem virtual de uma estrutura de PPR. 

ProJet DP 3000 é um equipamento de prototipagem rápida que faz uso da 

tecnologia de impressão 3D, empregado para construção física da estrutura da PPR 

em um material plástico. As especificações técnicas do equipamento estão no 

quadro 4.6 abaixo. 

 

Projet DP 3000 Especificações 

Modo de impressão HD – Alta definição 

UHD – Ultra alta definição 

Tamanho máximo do modelo HD – 298mm x 185mm x 203mm 

UHD – 6450mm x 645mm x 50mm  

Precisão típica  0,025–0,05mm a precisão pode variar dependendo 
dos parâmetros de construção, geometria, 
tamanho e método de pós processo. 

Material de construção VisiJet DP200 

Material de suporte VisiJet S100 

 
Quadro 4.6 – Especificações técnicas do equipamento de prototipagem rápida Projet DP 3000 

 

O equipamento Heracast iQ, foi utilizado pelo laboratório protético para 

realizar as fundições das estruturas confeccionadas pela técnica convencional e por 

prototipagem rápida, conforme as especificações técnicas do quadro 4.7. 
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Heracast iQ Especificações 

Aquecimento Indução 

Potência 2,6kVA 

Fornecimento de ar comprimido 4 – 7 bar 

Bomba a vácuo integrada Sim 

Quantidade máxima de metal 130g 

Temperatura máxima de fundição 1650oC 

 

Quadro 4.7 – Especificações técnicas do equipamento de fundição Heracast iQ 

 

Marte AL500 é uma balança de precisão que possui as seguintes 

características técnicas quadro 4.8.  

 

Balança Marte AL500 Características 

Carga máxima 500g 

Sensibilidade 0,001g 

Reprodutibilidade 0,001g 

Campo de tara 500g 

Tempo de estabilização 4s 

Temperatura ambiente 10 a 40 oC 

 
Quadro 4.8 – Especificações técnicas da balança Marte AL500 
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4.3 MÉTODO 

 

 

4.3.1 Confecção do modelo padrão 

 

 

A confecção do modelo padrão partiu da utilização de um modelo inferior em 

gesso pedra classe I de Kennedy, com dentes remanescentes de canino a canino 

(Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste modelo foram confeccionadas quatro perfurações para colocação de 

pinos guias com conicidade de 1:50 em aço carbono 1020 - (ISO-8736) na medida 

de 8/9 de diâmetro por 40mm de comprimento, simulando os dentes, 34, 44, e 10/11 

de diâmetro por 40mm de comprimento, simulando os dentes 36 e 46, 

transformando o modelo em uma classe III de Kennedy modificação 1. Para facilitar 

a localização dos pinos e sua transferência para a base metálica, utilizou-se uma 

base acrílica transparente de 10x10x3mm (Figura 4.2). 

  

 

Figura 4.1 - Modelo de gesso usado para confecção do modelo padrão 
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Os pinos guias foram fixados na base metálica com parafusos tipo Allen, 

mantendo-os firmemente posicionados. O modelo de gesso foi colocado de tal modo 

que a altura dos pinos guias coincidisse com o plano oclusal e mantido nesta 

posição com a colocação de cera utilidade sob o modelo e fechamento dos espaços 

entre os pinos previamente lubrificados e as perfurações, com gesso tipo IV, Durone 

IV (Figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo com os pinos posicionados foi moldado com borracha de silicone, 

Silibor, conforme instruções do fabricante. Após vinte e quatro horas para a cura do 

silicone, obteve-se o molde para confecção do modelo padrão. Na região dos dentes 

 

Figura 4.2 - Base acrílica para localização e transferência dos pinos guias para a 
base metálica 

           

Figura 4.3 - Modelo de gesso com os pinos posicionados no plano oclusal 
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34 a 44 foi vazada resina acrílica auto-polimerizante cor 62, Dencôr. O molde foi 

colocado dentro de uma panela de polimerização sob pressão de 25 libras por trinta 

minutos. (Figura 4.4) 

Os pinos guias foram removidos do modelo de gesso, posicionados no molde 

de silicone e fixos na base acrílica. Vazou-se resina acrílica termo polimerizante para 

base de dentaduras cor RWV, com o intuito de mimetizar o rebordo gengival. Na sua 

base foi utilizada resina acrílica termo polimerizante incolor. Essa fase foi realizada 

em duas etapas para diminuir a contração de polimerização da resina (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Após a completa polimerização da resina acrílica, o modelo foi removido do 

molde de silicone, os pinos guias desparafusados da base acrílica e novamente 

parafusados na base metálica (Figura 4.6). 

  

 

Figura 4.4 - Molde e confecção dos dentes 
em resina acrílica 

 

Figura 4.5 - Confecção da base do modelo 
em resina acrílica 
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Com uma broca esférica tipo “carbide”, foram confeccionados preparos em 

forma de descansos oclusais nos pilares metálicos (pinos guias) na região superficial 

correspondente à oclusal, adjacente ao espaço protético (Figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Modelo em resina acrílica fixado na base metálica 

 

Figura 4.7 - Descansos similares aos oclusais nos pilares metálicos 
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Este modelo acrílico foi moldado com borracha de silicone Silibor, obtendo-se 

um molde que foi utilizado para obtenção de um modelo em gesso tipo IV para 

desenho da estrutura da prótese parcial removível (Figura 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Técnica Convencional 

 

 

Para a confecção das estruturas de PPR pela técnica convencional, foi 

escolhido o Laboratório Julio, localizado na cidade de São Paulo - SP. Foram 

enviados ao laboratório o modelo padrão e o modelo de gesso com o desenho da 

estrutura. No modelo padrão foram feitos alívios em cera nas áreas das selas e 

conector maior (Figura 4.9). 

  

 

Figura 4.8 - Modelo com o desenho da estrutura da PPR. 
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O modelo padrão com os alívios em cera foi colocado em uma mufla (Figura 

4.19 A) onde foi vertido ágar-ágar Duplifort Binder a 45oC (Figura 4.10 B). Depois de 

resfriada, a mufla foi aberta e foi removido o modelo padrão, ficando impresso no 

ágar-ágar o negativo do modelo padrão aliviado (Figura 4.10 C). Neste, foi vazado 

revestimento, uma solução a base de silicato de etila, álcool e ácidos, Binder 40% e 

Reart Fort e pó à base de quartzo RevestFort Premium (Figura 4.10 D). Após a 

presa do revestimento, 60 minutos, o modelo duplicado foi removido 

cuidadosamente e seco por calor por mais 30 minutos (Figura 4.10 D). Em seguida 

foi mergulhado em um banho quente de parafina e breu (Figura 4.10 F). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Modelo padrão com alivio em cera 
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Após o resfriamento do banho de parafina e breu, o modelo em revestimento 

já está pronto para o enceramento da estrutura (Figura 4.11 A e B) conforme o 

desenho do modelo de gesso. Esta é uma fase onde é importante a habilidade 

manual do técnico de prótese que, geralmente com as mãos desnudas (Figura 4.11 

  

   

 

Figura 4.10 – Duplicação com ágar-ágar (A, B e C), revestimento vazado no molde de ágar-
ágar (D), modelo de revestimento (E) e banho de parafina e breu (F) 

A

 
 

A 

B 

C D 

E F 
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C), manipula o modelo de revestimento para realizar um enceramento cuidadoso de 

todos os elementos constituintes de uma PPR (Figura 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado o enceramento, foram colocados condutos de alimentação (Figura 

4.12) e o modelo foi completamente preenchido com revestimento (Figura 4.13), 

ficando somente a entrada do conduto exposto para que a liga de Co-Cr fundida 

fosse injetada e escoasse por toda a estrutura sem falhas. 

 

  

  

 

Figura 4.20 – Enceramento da estrutura pelo método convencional (A e B) e técnico realizando o 
enceramento sobre o modelo de revestimento (C)  
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Após a tomada de presa do revestimento, ele foi colocado no forno a 980o C 

por 60 minutos (Figura 4.14) para que a cera pudesse ser calcinada e levada ao 

sistema de fundição por indução a vácuo Heracast iQ , onde uma liga de CoCr foi 

fundida por indução a 1350º C e injetada a vácuo (Figura 4.15). 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Modelo com os condutos de alimentação 

 

Figura 4.13 – Modelo sendo preenchido com revestimento 
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Figura 4.15 – Sistema de fundição por indução a vácuo Heracast iQ, onde a liga de Co-Cr 
foi injetada a vácuo para construção da estrutura da PPR 

 

Figura 4.14 – Forno para que o enceramento possa ser calcinado 
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O processo de fundição por indução a vácuo foi escolhido ao sistema de 

fundição por maçarico e centrífuga por permitir melhor controle do processo e menor 

contaminação. Depois do processo de fundição o anel de revestimento foi removido 

do Heracast iQ e colocado sobre um material cerâmico para resfriamento (Figura 

4.16). O revestimento da estrutura metálica foi removido mecanicamente (Figura 4. 

17) e limpo com ácido nítrico por 30 minutos e lavado com água abundante. Uma 

vez limpa a estrutura da PPR (Figura 4.18), iniciou-se a remoção dos condutos de 

alimentação e irregularidades sobre a superfície (Figura 4.19). Este processo utilizou 

discos e pedras abrasivas, que removeram apenas as irregularidades mais 

grotescas e aplicou-se um jato de óxido de alumínio para deixar a superfície mais 

homogênea (Figura 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Estrutura em material refratário aguardando resfriamento 
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Figura 4.17 – Remoção mecânica do revestimento 

 

Figura 4.18 – Estrutura metálica limpa após banho de ácido 
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Figura 4.19 – Irregularidades da superfície logo após a fundição 

 

Figura 4.20 – Estrutura após remoção de conduto de alimentação, 
irregularidades e jateamento 
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4.3.3 Técnica com Sistema CAD-CAM  

 

 

O modelo padrão e o desenho sobre o modelo de gesso foram enviados para 

a SensAble Tecnologies em Woburn, MA, nos Estados Unidos da América. O 

modelo foi digitalizado com um scanner 3D da Smart Optics Activity 101 (Figura 

4.21-A). As medidas são baseadas em um processo que envolve a iluminação do 

objeto medido com um padrão de franjas e uma câmera fotográfica utilizada para 

capturar as imagens. A forma da superfície é calculada de acordo com o 

deslocamento resultante das franjas (Figura 4.21-B). Após a tomada de imagens de 

diferentes direções, um sistema inteligente une as informações e determina a forma 

3D do objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.21 – Digitalizador 3D Smart Optics Activity 101(A). Sistema de projeção de franjas (B) 
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O hardware Phantom Desktop Haptic Device (Figura 4.22) e o software 

SensAble Dental Lab System - SDLS (SensAble Tecnologies, Woburn, MA, USA), 

desenharam virtualmente em 3D, a estrutura da PPR, conforme o desenho do 

modelo de gesso (Figura 4.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Hardware e software usado para o desenho 3D 
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Obtido o modelo virtual 3D da estrutura da PPR (Figura 4.24) e salvo em 

arquivo tipo STL, este foi processado em um equipamento de prototipagem rápida 

Projet DP 3000 (Figura 4.25) na empresa SensAble Technologies em Woburn - USA. 

Nesta etapa, um feixe de raio laser se move num plano X-Y solidificando o material 

resinoso, formando a primeira camada de 0,025mm. Após esse endurecimento, a 

plataforma é abaixada e uma segunda camada é solidificada. O processo é repetido 

até a construção total do protótipo. 

 

 

 

  

  

Figura 4.23 – Desenho no modelo de gesso da estrutura metálica da PPR conforme 
planejamento. Ambas as técnicas partiram deste desenho 
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O material utilizado para os protótipos foi o VisiJet DP200, um material 

plástico a base de glicol trimetacrilato–ester dimetacrilato (40% – 60%) e polímero de 

uretano acrilato (35% – 55%), sobre um material de suporte VisiJet S100. Este 

 

Figura 4.25 – Equipamento de prototipagem rápida - Projet DP 3000 

 

Figura 4.24 – Imagem virtual do desenho da PPR 
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material dá suporte durante a construção e é removido logo após. Foram produzidos 

pela SensAble Technologies dez protótipos da estrutura da PPR (Figura 4.26), que 

foram embalados e enviados para o Brasil, juntamente com o modelo padrão e o 

modelo de gesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os protótipos das estruturas da PPR foram enviados ao Laboratório Julio, 

onde foram feitas as instalações dos condutos de alimentação em resina duralay e 

incluídos o revestimento, 450g de RevestFort Premium – pó, 90ml de Binder 40% 

reagente e Reartfort reator – líquido (Figura 4.27). 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Estrutura de PPR após desenho 3D e prototipado em material 
plástico perfeitamente assentada no modelo padrão 
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Após 50 minutos para que a presa do material de revestimento fosse 

completa, o anel de revestimento foi removido da mufla e levado ao forno a 980ºC 

por 60 minutos, para que a estrutura da PPR a base de glicol trimetacrilato–ester 

dimetacrilato e polímero de uretano acrilato fosse calcinada. O anel foi colocado em 

um sistema de fundição por indução a vácuo Heracast iQ onde uma liga de CoCr é 

fundida por indução à temperatura de 1350º C e injetada a vácuo por 60 segundos 

(Figura 4.15). O anel com a liga fundida e injetada é removido do Heracast iQ e 

colocado sobre uma superfície cerâmica até o completo resfriamento. A remoção do 

revestimento é feita por meio mecânico, tomando-se cuidado para que a peça não 

sofra qualquer deformação durante esse processo. Após a remoção do 

revestimento, a estrutura fundida foi limpa com jato de óxido de alumínio. Com 

discos e pedras abrasivas, foram removidos os condutos de alimentação e as 

irregularidades e novo jateamento de óxido de alumínio foi aplicado (Figura 4.28). 

 

Figura 4.27 – Estrutura sendo incluída em revestimento 
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4.3.4 Processo de análise das estruturas metálicas fundidas 

 

 

4.3.4.1 Avaliação por peso perdido 

 

 

Para esta análise foi utilizada uma balança de precisão Marte AL 500, 

pertencente ao laboratório de pesquisa do Departamento de Prótese da FOUSP 

(Figura 4.29). O sistema escolhido foi o percentual de peso perdido durante o 

processo de adaptação da estrutura no modelo padrão. As próteses foram 

consideradas adaptadas quando seus apoios estivessem perfeitamente assentados 

em seus respectivos descansos dos pinos pilares. 

  

 

Figura 4.28 – Estrutura logo após a fundição e depois de realizado o acabamento 
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Após a fundição das estruturas confeccionadas pela técnica convencional e 

pelo sistema CAD-CAM, cada uma das peças foi identificada com marcações feitas 

na superfície superior dos apoios (Figura 4.30) e identificadas conforme tabela 4.1. 

Oito estruturas de cada sistema foram separadas em dois grupos de teste, Grupo AP 

e Grupo A. 

  

 

Figura 4.29 – Balança de Precisão Marte AL 500 usada para pesagem 
das estruturas da PPR 
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4.3.4.1.1 Grupo de teste AP (ajuste e polimento) 

 

 

No grupo de teste AP, foram feitos os ajustes de adaptação e polimento em 

uma única etapa. Este grupo foi composto por quatro estruturas convencionais 

(Grupo AP-C) e quatro estruturas prototipadas (Grupo AP-P). Cada uma das 

estruturas foi pesada cinco vezes para que se obtivessem suas médias iniciais (M-I). 

Posteriormente à pesagem inicial, as estruturas foram enviadas ao Laboratório Julio 

para adaptação e polimento. Uma nova pesagem foi feita seguindo os mesmos 

critérios da pesagem inicial e foram então obtidas as médias finais (M-F), sendo 

 

Figura 4.30 – Identificação das estruturas, PM-D 

Tabela 4.1 – Identificação das estruturas 

P-PD Prototipagem – Pré-molar Dir C-PD Convencional – Pré-molar Dir 

P-MD Prototipagem – Molar Dir C-MD Convencional – Molar Dir 

P-PE Prototipagem – Pré-molar Esq C-PE Convencional – Pré-molar Esq 

P-ME Prototipagem – Molar Esq C-ME Convencional – Molar Esq 
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avaliada a perda de material em grama (g) de cada estrutura e o percentual da 

perda(%).   

 

 

4.3.4.1.2 Grupo de teste A (somente ajuste) 

 

 

No grupo de teste A, foram feitos somente os ajustes de adaptação sem o 

polimento. Este grupo foi composto por quatro estruturas convencionais (Grupo A-C) 

e quatro estruturas prototipadas (Grupo A-P). Cada uma das estruturas foi pesada 

cinco vezes para que se obtivessem suas médias iniciais (M-I). Posteriormente à 

pesagem inicial, as estruturas foram enviadas ao Laboratório Julio para adaptação. 

Uma nova pesagem foi feita seguindo os mesmos critérios da pesagem inicial e 

foram então obtidas as médias finais (M-F), sendo avaliada a perda de material em 

grama (g) de cada estrutura e o percentual da perda(%). Todos os procedimentos 

laboratoriais foram realizados por um único técnico. 

 

 

4.3.4.1.3 Análise estatística 

 

 

Os dados obtidos do Grupo AP e do Grupo A, a partir das médias das cinco 

pesagens iniciais e finais de cada estrutura, bem como a avaliação da perda de 

material em percentual (%), foram colocados no programa de computador BioEstat 5 

e foi então realizado o Teste “t” independente para análises estatísticas dos 

resultados. 
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Resumo esquemático do modelo de pesquisa para construção da PPR pelo 

sistema CAD-CAM por prototipagem rápida e pelo método convencional (Figura 

4.31). 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 – Resumo do processo de construção da PPR pelos dois métodos 

Prototipagem 
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Resumo da metodologia de avaliação por peso perdido no Grupo AP (ajuste e 

polimento) e no Grupo A (somente ajuste), comparando-se o sistema CAD-CAM por 

prototipagem rápida e o método convencional (Figura 4.32).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Resumo da metodologia de avaliação por peso perdido 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Resultados da avaliação por peso perdido 

 

 

5.1.1 Resultados das amostras do Grupo AP (ajuste e polimento) 

 

 

Os resultados obtidos pelo processo de cinco pesagens iniciais das quatro 

estruturas de PPR convencionais e quatro prototipadas encontram-se na tabela 5.1. 

E os resultados depois de passarem pelo processo de adaptação e polimento estão 

na tabela 5.2. Para análise dos resultados foram usados os valores percentuais de 

perda das suas médias na tabela 5.3. A análise estatística fez uso do Teste “t” 

independente no programa de computador BioEstat 5.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5.1 – Grupo AP, pesagem inicial das estruturas de PPR e média inicial 

Pesagem I-1 (g) I-2 (g) I-3 (g) I-4 (g) I-5 (g) M-I (g) 

G
ru

p
o

 A
P

-P
 

P-PD 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 7,282 

P-MD 7,367 7,367 7,367 7,366 7,366 7,367 

P-PE 7,291 7,290 7,291 7,291 7,290 7,291 

P-ME 7,132 7,131 7,131 7,131 7,132 7,131 

G
ru

p
o

 A
P

-C
 

C-PD 5,992 5,994 5,993 5,993 5,992 5,993 

C-MD 5,786 5,788 5,787 5,787 5,786 5,787 

C-PE 6,207 6,206 6,205 6,206 6,205 6,206 

C-ME 6,210 6,211 6,212 6,212 6,211 6,211 
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No Grupo AP, as peças de PPR confeccionadas pela técnica de prototipagem 

rápida necessitaram para o ajuste e polimento de um desgaste médio de 0,9826g, 

correspondente a 13,5188% de seu peso inicial, enquanto que para o processo 

Tabela 5.2 – Grupo AP, pesagem final das estruturas de PPR após adaptação e 
polimento e média final 

 

Pesagem F-1 (g) F- 2 (g) F-3 (g) F-4 (g) F-5 (g) M-F (g) 

G
ru

p
o

 A
P

-P
 

P-PD 6,267 6,267 6,268 6,270 6,267 6,268 

P-MD 6,364 6,362 6,364 6,362 6,362 6,363 

P-PE 6,337 6,337 6,336 6,337 6,337 6,337 

P-ME 6,173 6,173 6,173 6,174 6,172 6,173 

G
ru

p
o

 A
P

-C
 

C-PD 5,196 5,196 5,196 5,197 5,198 5,197 

C-MD 5,119 5,117 5,116 5,118 5,118 5,118 

C-PE 5,416 5,415 5,415 5,417 5,416 5,416 

C-ME 5,455 5,454 5,455 5,456 5,456 5,455 

 

Tabela 5.3 – Grupo AP, perda de material durante o processo de adaptação e 
polimento em gramas (g) e percentual (%) 

 

Pesagem M-I (g) M-F (g) Perda (g) % 

G
ru

p
o

 A
P

-P
 

P-PD 7,282 6,268 1,014 13,927 

P-MD 7,367 6,363 1,004 13,626 

P-PE 7,291 6,337 0,954 13,083 

P-ME 7,131 6,173 0,958 13,439 

G
ru

p
o

 A
P

-C
 

C-PD 5,993 5,197 0,796 13,286 

C-MD 5,787 5,118 0,669 11,564 

C-PE 6,206 5,416 0,790 12,730 

C-ME 6,211 5,455 0,756 12,172 
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convencional houve um desgaste médio de 0,7529g, correspondente a 12,4380% de 

seu peso inicial. A análise estatística dos resultados obtidos mostrou que existe uma 

diferença estatisticamente significante com valor de p = 0,0386, p < 0,05 (Figura 

5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Resultados das amostras do grupo A (somente ajuste) 

 

 

Os resultados das estruturas onde foram feitos somente os ajustes, sem 

polimento, foram obtidos pelo processo de cinco pesagens iniciais das quatro 

 

Figura 5.1 – Grupo AP, os resultados da análise estatística com o BioEstat 5.0, 
mostrou que existe diferença significativa com valor de p<0,05 
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estruturas de PPR convencionais e quatro prototipadas (tabela 5.4), que após 

sofrerem adaptação, foram novamente pesadas (tabela 5.5). Para análise dos 

resultados foram usados os valores percentuais de perda de suas médias (tabela 

5.6). A análise estatística fez uso do Teste “t” independente no programa de 

computador BioEstat 5.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5.4 – Grupo A, pesagem inicial das estruturas de PPR e média inicial das 
estruturas 

 

Pesagem I-1 (g) I-2 (g) I-3 (g) I-4 (g) I-5 (g) M-I (g) 

G
ru

p
o

 A
-P

 P-PD 7,094 7,092 7,094 7,094 7,092 7,093 

P-MD 7,225 7,226 7,227 7,227 7,226 7,226 

P-PE 7,283 7,284 7,284 7,281 7,285 7,283 

P-ME 7,270 7,268 7,268 7,268 7,270 7,269 

G
ru

p
o

 A
-C

 C-PD 6,309 6,310 6,311 6,311 6,311 6,310 

C-MD 6,354 6,353 6,353 6,353 6,351 6,353 

C-PE 6,539 6,540 6,539 6,537 6,540 6,539 

C-ME 6,178 6,177 6,180 6,178 6,180 6,224 

 

Tabela 5.5 – Grupo A, pesagem final das estruturas de PPR após adaptação e média 
final  

 

Pesagem F-1 (g) F- 2 (g) F-3 (g) F-4 (g) F-5 (g) M-F (g) 

G
ru

p
o

 A
-P

 

P-PD 7,006 7,005 7,005 7,005 7,005 7,005 

P-MD 7,142 7,142 7,142 7,141 7,141 7,142 

P-PE 7,151 7,151 7,151 7,151 7,152 7,151 

P-ME 7,154 7,154 7,157 7,157 7,157 7,156 

G
ru

p
o

 A
-C

 

C-PD 6,169 6,169 6,172 6,171 6,171 6,170 

C-MD 6,202 6,202 6,202 6,201 6,202 6,202 

C-PE 6,367 6,370 6,369 6,368 6,368 6,368 

C-ME 6,110 6,109 6,109 6,110 6,110 6,097 
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No Grupo A, as peças de PPR confeccionadas pela técnica de prototipagem 

rápida necessitaram para o ajuste um desgaste médio de 0,1045g, correspondente a 

1,4455% de seu peso inicial, enquanto que para o processo convencional houve um 

desgaste médio de 0,1473g, correspondente a 2.3138% de seu peso inicial. A 

análise estatística dos resultados obtidos mostrou que existe diferença 

estatisticamente significante com valor de p = 0,0038, p < 0,01 (Figura 5.2), quando 

são feitos apenas os ajustes, sem o polimento das superfícies. 

  

Tabela 5.6 – Grupo A, perda de material durante o processo de 
adaptação em gramas (g) e percentual (%) 

Pesagem M-I (g) M-F (g) Perda (g) % 
G

ru
p

o
 A

-P
 P-PD 7,093 7,005  0,088 1,241 

P-MD 7,226 7,142  0,084 1,171 

P-PE 7,283 7,151  0,132 1,815 

P-ME 7,269 7,156  0,113 1,555 

G
ru

p
o

 A
-C

 C-PD 6,310 6,17 0,140 2,219 

C-MD 6,353 6,202 0,151 2,377 

C-PE 6,539 6,368 0,171 2,609 

C-ME 6,179 6,097 0,128 2,050 
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Figura 5.2 – Grupo A, os resultados da análise estatística com o BioEstat 
5.0, mostrou que existe diferença significativa, com valor de 
p<0,01 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Esta pesquisa avaliou a viabilidade de construção de estruturas metálicas de 

PPR com a utilização do sistema CAD-CAM e procurou compará-la ao método 

convencional, sob os aspectos de ajuste e polimento da estrutura, após a fundição 

das peças. 

Vale lembrar, que para essa modalidade protética, indicada para 

recomposição dos arcos dentários parcialmente desdentados, não houve nenhum 

avanço significativo para a sua confecção nas últimas décadas.  

Outro fator que deve ser considerado é que a ciência e a pesquisa 

desenvolvidas nas universidades devem antever o futuro na solução de problemas e 

propostas de melhorias, atuando em sintonia com o planejamento global do Estado 

ou da nação em todos os segmentos da sociedade, principalmente no caso da área 

da saúde, onde na ausência desta, a doença, gera grande despesa aos cofres 

públicos e todas as consequências advindas ao retardo do desenvolvimento do país. 

De acordo com as projeções populacionais do IBGE, em 2020 os idosos 

chegarão a 25 milhões de pessoas, sendo que em 2030, acredita-se que cerca de 

40% dos brasileiros deverão ter entre 30 e 60 anos. Em 2050, os idosos 

representarão 18% da população brasileira, podendo ser um contingente de 13,7 

milhões, alcançando o patamar de 81,29 anos de expectativa de vida, basicamente 

o mesmo nível atual da Islândia (81,8), Hong Kong, China (82,2) e Japão (82,6)e. 

Tais números revelam a importância cada vez maior de políticas de saúde 

voltadas para a terceira idade, a qual apresenta uma crescente necessidade de 

assistência médico/odontológica. 

Assim, tanto  no  momento  atual  e, principalmente,  visualizando o  futuro, há 

________________________ 
e
 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1272 
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necessidade de que as técnicas de confecção de peças protéticas realizadas de 

forma estritamente artesanais, sejam aprimoradas por meio de tecnologias hoje 

disponíveis. 

Sob outro aspecto, é preciso pensar que os indivíduos que necessitam de 

reabilitação do sistema estomatognático possam ter acesso a meios mais rápidos e 

eficientes de construção e maior precisão das próteses.  

Assim, cabe a esta geração pesquisar e trabalhar para que se inicie um 

planejamento a curto, médio e longo prazo, visando o estabelecimento de novos 

recursos, padrões e tecnologias que atendam a essas necessidades. 

Prevendo este panorama, pesquisadores como Miyazaki[7] et al., referiram 

que, com o sucesso da aplicação da tecnologia CAD-CAM na fabricação de inlays, 

onlays, coroas e próteses parciais fixas, também seria esperada a sua aplicação na 

fabricação de estruturas de PPR. A utilização desses novos recursos, empregando-

se a tecnologia CAD-CAM mostrou-se viável na obtenção de padrões de estruturas 

de PPR prototipadas para posterior fundição, o que representou um grande avanço 

tecnológico, correspondendo à previsão feita por esses autores. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa a metodologia para avaliar a 

adaptação das estruturas metálicas fundidas deparou-se com um desafio. Apesar 

das estruturas prototipadas, anterior à fundição, estarem perfeitamente assentadas 

sobre o modelo padrão, nenhuma delas apresentou o mesmo comportamento após 

esse processo, que envolveu, inclusive, a remoção dos condutos de alimentação, 

das bolhas e das rebarbas. A falta de adaptação ocorreu da mesma forma com as 

estruturas obtidas pela técnica convencional, sendo necessária a realização de 

ajustes para o perfeito assentamento das estruturas ao modelo padrão. Estes 

ajustes foram executados pelo técnico de laboratório, que empiricamente desgastou 

a estrutura de Co-Cr até que os apoios se assentassem perfeitamente sobre os 

descansos preparados nos pinos guias. Isso implicou em uma variável humana que 

está sujeita a alterações de humor, estresse e habilidade individual. Assim, a 

fidelidade na adaptação das estruturas está, neste momento, nas mãos do técnico. 
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Esta observação vem de encontro ao relatado por Lee[26] et al., os quais 

concluíram que a qualidade e precisão do produto final dependem, em grande parte, 

do julgamento subjetivo do técnico laboratorial. De forma similar, Yan[18] et al., 

desenharam um modelo digital de estrutura de PPR com um software 3-D comum e 

arquitetaram um modelo utilizando a técnica de cera perdida construído por PR, 

posteriormente fundida pelo método convencional, demonstrando que o desenho e 

fabricação da estrutura da PPR podem ser finalizados com sucesso através de 

sistema CAD-CAM, e concluíram que o processo inteiro mostrou-se simples e 

eficiente se comparado a outros métodos. Apesar da efetividade atual da qualidade 

e precisão da estrutura de PPR, pequenos ajustes para o perfeito assentamento às 

vezes são necessários. O que na verdade pode-se contestar da fala destes autores 

é que o processo, na fase atual, ainda não é tão simples e o custo é elevado, o que 

pode ser resolvido à medida que novas pesquisas avançarem. 

Observa-se que o trabalho de Bindl e Mormann[41] que comparou sistemas 

CAD-CAM na fabricação de coroas, também necessitaram ajustes manuais prévios 

devido às discrepâncias internas que ocasionaram um desajuste marginal de 0,5-

1,0mm, e somente após estes ajustes as amostras foram analisadas. Da mesma 

forma, Beuer[42] et al., se depararam com igual dificuldade, quando avaliavam três 

sistemas CAD-CAM para a confecção de próteses parciais fixas. A metodologia 

empregada foi a mensuração do tempo em minutos gastos pelo técnico de 

laboratório para o ajuste das peças e, a medição da adaptação foi realizada por 

meio de um microscópio com aumento de 50x. A análise do tempo consumido na 

adequação das peças e a justeza de sua adaptação mostraram que, onde foi 

consumido maior tempo de ajuste, ocorreu o maior desajuste e onde foi consumido 

menor tempo, ocorreu o melhor ajuste. 

Diante do problema de desajuste sobre o modelo padrão apresentado pelos 

corpos de prova, foram realizados ensaios para medição da adaptação das 

estruturas ao modelo padrão por meio de um estereomicroscópio com aumento de 

160x. Entretanto, este método se mostrou inadequado para este fim.  
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Partindo da hipótese de que os modelos prototipados apresentaram uma 

acuidade semelhante às confeccionadas pela técnica convencional, foi desenvolvida 

uma metodologia por peso perdido, que avaliou a quantidade de estrutura perdida 

por desgaste sob estes dois aspectos: ajuste e polimento. O objetivo do ajuste foi 

permitir que a estrutura metálica, após a fundição, tivesse um perfeito assentamento 

sobre o modelo, onde o ponto mais crítico era a área do assentamento dos apoios 

sobre os descansos preparados nos pinos guias, pilares da estrutura. Decidiu-se que 

a análise por peso do material perdido durante o processo de adaptação e ajuste 

como um parâmetro de avaliação, que no momento, seria o método mais apropriado. 

Os resultados mostraram que houve maior perda de material necessário para 

ajuste e polimento no Grupo AP-P (ajuste e polimento realizado na peça obtida a 

partir da prototipagem) do que no Grupo AP-C (ajuste e polimento obtido com a 

técnica convencional), diferença esta, estatisticamente significante com p<0,05. No 

Grupo A-C (ajuste somente – técnica convencional), a perda percentual foi maior 

que no Grupo A-P (ajuste somente – técnica da prototipagem), diferença 

estatisticamente significante com p<0,01. 

Os dados obtidos apresentaram um resultado favorável ao grupo que utilizou 

a tecnologia de PR e realizou somente o ajuste (Grupo A-P), onde ocorreu a menor 

perda de material para o ajuste das estruturas metálicas fundidas até o correto 

assentamento dos apoios. Isso não se repetiu no grupo onde foi realizado o ajuste e 

polimento e empregada a tecnologia de PR, Grupo AP-P. Neste, ocorreu a maior 

perda de material para ajuste e polimento das superfícies nas estruturas metálicas 

fundidas até o correto assentamento dos apoios em seus descansos. 

Como esta pesquisa avaliou a viabilidade de confecção por prototipagem da 

estrutura de PPR, a qual resultou positiva, outros fatores ainda devem ser 

considerados como, por exemplo, a lisura de superfície do material de prototipagem 

comparada com a cera de escultura empregada na técnica convencional, o que 

deverá ser objeto de novas investigações, uma vez que os resultados indicam uma 

possível rugosidade superficial, pois na fase de polimento a estrutura metálica obtida 

a partir da prototipagem requereu maior tempo de trabalho, portanto, maior perda de 

estrutura (peso), este dados poderiam corroborar os achados de Williams[40] et al., 
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quando relataram uma superfície mais porosa na estrutura prototipada com a 

tecnologia SLM. 

Uma nova metodologia para aferição da adaptação das estruturas metálicas 

fundidas ao modelo padrão já está sendo desenvolvida. Ela pretende empregar um 

sistema de medição digital 3D, usado comumente para aferição de equipamentos e 

ferramentas para a indústria. Acredita-se que esta metodologia irá proporcionar uma 

forma de avaliação mais efetiva quando da aplicação de sistemas CAD-CAM na 

confecção de estruturas de PPR. 

Lee[26] et al., abordaram um aspecto importante que esta nova tecnologia 

tornou possível: a reprodutibilidade e a preservação de informações do trabalho 

realizado para futura recuperação, aspecto importante nos dias de hoje para fins 

legais e repetição do trabalho, se assim for necessário. 

Outros fatores que devem ser levados em consideração foram relatados por 

Miyazaki[7] et al., Beuer[15] et al., Drago[29], relacionados com alguns dos desafios 

para a aplicação da tecnologia CAD-CAM no dia a dia do cirurgião-dentista, como o 

elevado custo de aquisição de um sofisticado sistema de captura e tratamento de 

imagem, desenho e construção de próteses, que não poderia ser absorvido por 

pequenos laboratórios ou clínicas. E algumas aplicações estão limitadas devido a 

softwares e procedimentos de produção. Entretanto, hoje esta tecnologia já está à 

disposição do profissional Cirurgião-Dentista e dos laboratórios protéticos, por meio 

de birôs de serviços e em algumas clínicas particulares e laboratórios protéticos de 

maior porte. Como a produtividade de tais dispositivos é muito alta, restaurações 

dentais podem ser produzidas com um bom custo benefício. 

A tecnologia CAD-CAM mudou a odontologia e substituirá cada vez mais as 

técnicas tradicionais de restaurações dentais. Esta pesquisa fez uso de um moderno 

laboratório protético na cidade de São Paulo e de um desenvolvedor de sistemas 

CAD-CAM nos EUA. 

A aplicação da prototipagem rápida na formação de novos alunos de 

odontologia foi enfatizada e realizada por Chan[43] et al., na Medical College of 
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Georgia School of Dentistry para treinamento na disciplina de dentística operatória. A 

tecnologia Haptic utilizada na realização do desenho das estruturas de PPR no 

sistema CAD proporciona um retorno sensorial tátil, e esta tecnologia poderia ser 

desenvolvida e utilizada no treinamento de alunos para procedimentos clínicos de 

maneira virtual, sem a necessidade de pacientes. 

Outras considerações foram feitas por Nayebzadeh[33] et al., Kartaloglu[34] et 

al., Kotloff[35] et al., Cimrin[36] et al., que relataram o alto risco de desenvolvimento de 

doenças como pneumoconiose, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, lúpus 

eritematoso sistêmico, glomerulonefrite e vasculites nos técnicos de laboratório 

dental, devido à exposição a pós metálicos, partículas de sílica, solventes, ácidos, 

gases e vapores liberados durante os vários processos laboratoriais. 

Os resultados desta pesquisa mostraram que os percentuais de peso perdido 

das estruturas metálicas fundidas de PPR durante o processo laboratorial foram de: 

Grupo AP-P (13,52%), Grupo AP-C (12,44%), diferença estatisticamente significante 

quanto à percentagem de peso perdido. Entretanto, esta metodologia aplicada não 

permite qualquer tipo de conclusão quanto ao maior risco de desenvolvimento de 

doenças nos técnicos de laboratório dental, entre o sistema convencional e CAD-

CAM. É importante relatar que durante as fases laboratoriais, os técnicos nem 

sempre fizeram uso de equipamento de proteção individual - EPI, apesar de estarem 

disponíveis estes equipamentos para uso.  

O estudo do desenvolvimento de novas e mais avançadas tecnologias de 

produção, poderá ajudar a automatizar o processo e diminuir ou eliminar o contato 

de técnicos de laboratório a agentes nocivos e prevenir doenças graves, nestes que 

são parceiros dos cirurgiões-dentistas. 

No futuro próximo, novas tecnologias de prototipagem rápida que hoje estão 

começando a ser desenvolvidas, estarão a disposição da odontologia e com a 

capacidade de gerar modelos de alta precisão, sem a necessidade de novos 

procedimentos, eliminando variáveis como fundição, alterações dimensionais 

durante o processo de inclusão e permitindo ao técnico laboratorial menor contato 

com produtos nocivos à sua saúde. 
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Os modelos prototipados em VisiJet DP 200, um polímero foto sensível, 

apresentaram um perfeito assentamento no modelo padrão, sendo necessário fazer 

ajustes somente após a fundição. Com o desenvolvimento de novos materiais que 

possam ser prototipados com todas as características de um produto final, seria 

possível eliminar processos intermediários e automatizar toda a manufatura, 

eliminando ou diminuindo a variável humana deste processo. 

A tecnologia aplicada nesta pesquisa proporcionou um grande passo para o 

desenvolvimento e avanço tecnológico no campo da prótese parcial removível, 

porém muitos outros fatores devem ser pesquisados para que ela se torne viável 

efetivamente para uma produção que justifique o alto custo que ainda apresenta. 

Diante dos desafios deste trabalho em avaliar a viabilidade de aplicação da 

tecnologia CAD-CAM por prototipagem rápida na fabricação de estruturas metálicas 

fundidas de PPR, uma tecnologia relativamente nova, e compará-la ao método 

convencional, e de acordo com a metodologia desenvolvida, concluiu-se que: 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

1- É viável a confecção de estrutura metálica fundida de PPR usando-se a 

tecnologia CAD-CAM por prototipagem rápida; 

 

 

2- Quando comparadas as duas técnicas, houve maior dificuldade de ajuste e 

polimento para a estrutura metálica obtida por prototipagem;  

 

 

3-  Quando foi realizado somente ajuste, a estrutura metálica obtida por 

prototipagem apresentou melhor resultado. 
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