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RESUMO

A utilização das tecnologias digitais tem avançado rapidamente em diversas áreas, incluindo a biomédica. Com a evolução dos exames de 
imagem, tecnologias de digitalização, usinagem de materiais e manufatura aditiva é possível produzir próteses, biomodelos, enxertos e guias de 
orientação personalizados com alto grau de precisão, utilizando diferentes matérias primas.  O presente trabalho tem como objetivo apresentar 
diferentes aplicações das tecnologias de planejamento digital e impressão 3D que vem sendo desenvolvidas e testadas para uso clínico e 
laboratorial na Odontologia. Dois protocolos de planejamento digital e manufatura aditiva desenvolvidos por um laboratório de impressão 3D 
independente foram testados pelo nosso grupo para sua  avaliar precisão e aplicabilidade clínica. O primeiro protocolo testado baseia-se na 
utilização de arquivos digitais de imagem obtidos por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico para a produção de protótipos e 
biomodelos utilizados no planejamento de cirurgias de reconstrução óssea e de instalação de implantes, bem como para auxiliar nos 
procedimentos de adaptação de blocos ósseos, placas, telas e barras de fixação de osteotomias e fraturas. Os arquivos obtidos em formato 
DICOM são importados para um software de planejamento virtual (Co-Diagnostix ou 3Dmax) que permite a manipulação das imagens, 
mensurações e simulações de alternativas de tratamento cirúrgico. Após definida a melhor abordagem terapêutica, o arquivo é convertido para o 
formato stl e um protótipo ou biomodelo é impresso utilizando impressoras 3D e polímeros biocompatíveis. Os protótipos são utilizados para 
realizar ajustes prévios ou transcirúrgicos dos enxertos, placas, telas e barras de fixação óssea. Na segunda abordagem, as tecnologias de 
planejamento virtual e impressão 3D são utilizadas para a produção de modelos de planejamento protético, mock ups e guias cirúrgicos para a 
realização de reabilitações protéticas implantossuportadas em pacientes totalmente ou parcialmente edentados. Nesse protocolo, as imagens 
tomográficas obtidas no formato DICOM são importadas para o software de planejamento. Paralelamente, é obtido um modelo virtual 
reproduzindo posicionamento e forma dos dentes e tecidos moles. Esse modelo virtual pode ser feito a partir do escaneamento de modelos de 
gesso obtidos por técnicas de moldagem convencionais, ou utilizando-se scanners ópticos intraorais. As duas imagens são sobrepostas e o 
planejamento da reabilitação protética é conduzido em um ambiente 100% virtual. As posições dos elementos dentários a serem reabilitados são 
definidas baseadas nos conceitos de estética e função considerados adequados e após a definição destes parâmetros, a posição dos implantes 
definida baseando-se no conceito de implantodontia proteticamente guiada. Dessa forma, é possível avaliar previamente se a posição ideal do 
implante é possível de ser obtida, se há necessidade de procedimentos de enxertia e, se necessário, qual o volume ósseo a ser restabelecido. 
Dessa forma, cirurgião e protesista conseguem definir a alternativa terapêutica que apresente melhor custo benefício de forma mais previsível e 
com maior precisão. Definido o protocolo de tratamento, guias cirúrgicos são modelados virtualmente e impressos por meio de impressão 3D , 
utilizando polímeros biocompatíveis. Esses guias servirão para direcionar as fresas cirúrgicas durante os procedimentos de osteotomia, 
permitindo a obtenção do melhor posicionamento tridimensional do implante e do enxerto. Até o presente momento, 12 casos clínicos foram 
realizados utilizando os protocolos descritos. Nenhuma intercorrência relevante foi observada e em todos os casos os pacientes conseguiram ser 
reabilitados de modo satisfatório e atingindo resultados similares aos planejados previamente. Os resultados observados nessa série de casos 
estão de acordo com os descritos na literatura, permitindo concluir que o protocolo desenvolvido apresenta aplicabilidade clínica.
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