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1. Resumo  

Tendo em vista a necessidade da substituição dos dentes naturais perdidos 

por outros dentes artificiais de materiais diversos, é fato que a produção de 

dentes deve ser além de o mais próximo do natural, também deve ter 

resistência e acomodamento que permita a reabilitação das funções 

mastigatórias, boa aparência e conforto.  Atualmente os métodos para essa 

fabricação estão presentes na tecnologia mecatrônica e protética na forma de 

impressoras de três dimensões ou 3D, com suporte de softwares CAD/CAM, 

com métodos e materiais protéticos específicos, porem diferente tipos de 

impressão 3D. 

 

2. Introdução  

A tecnologia 3D está presente em diversos ramos de trabalho e aplicações, 

seu surgimento é de meados da década de 80 no nos Estados Unidos com as 

maquinas de CNC. O CNC, sistema que tem a capacidade de controlar vários 

eixos simultaneamente, através de uma lista de movimentos escritos num 

código especifico (código g). O avanço desta tecnologia permite abranger a 

área da saúde. Como existem diferentes modos de impressão e diversos 

materiais é possível atingir um nível superior nas propriedades físicas e 

mecânicas das partes reproduzidas. Com essa possibilidade construir 

próteses fica mais fácil, sem contar com a biocompatibilidade do material com 

o organismo e a precisão de reprodução. Isso é possível devido à 

digitalização intraoral de uma mandíbula, por exemplo, através de um escâner 

em 3D dos dentes e transformado a imagem em um arquivo que o software 

pode modificar com flexibilidade. O arquivo é transmitido para a impressora 

3D.  

 

3. Objetivo  

Expor a tecnologia envolvida no processo de produção de próteses dentárias 

com o uso de impressoras 3D.. Esclarecer as etapas de trabalhos 

resumidamente com a essência necessária a compreensão da produção da 

prótese com o uso de tecnologia 3D de reprodução, obtenção das imagens 

digitalizadas e métodos protéticos de tratamento.  

 



4. Metodologia  

A metodologia utilizada para apresentar este trabalho “o uso da impressora 

3D como ferramenta no processo de produção de próteses dentárias” está 

baseada no estudo e comparação de uma leitura seletiva, analise e síntese 

dos trabalhos realizados acerca do assunto, como artigos e trabalhos 

científicos acadêmicos disponíveis físicos e virtuais com referências autorais 

confiáveis. A abordagem do tema surgiu com interesse do corpo docente 

destacar a importância da integração da engenharia mecatrônica com 

métodos protéticos e a importância do estudo acadêmico.   

 

5. Desenvolvimento  

A prótese inicialmente parte da engenharia reversa com a captura da imagem 

da superfície dentaria que é convertida em arquivo, este arquivo é trabalhado 

em software CAD/CAM específico para odontologia, após o trabalho é gerado 

uma arquivo digital em 3D. Na impressora 3D começa a ser construída a 

prótese dentaria com alto nível de qualidade resistência e estética. Na 

engenharia, protótipo é uma peça única fabricada a partir das especificações 

de um projeto, com a finalidade de servir de teste antes da produção 

industrial. GOMIDE, RB - 2000. 

Engenharia reversa 

A arcada dentaria deve convenientemente ser convertida em modelo CAD 3D 

por meio de escaneamento topográfico, que emita um determinado feixe de 

luz laser, azul ou branca registrando uma nuvem de pontos (malha triangular) 

na superfície dentaria, essa nuvem se torna uma imagem que é tratada e 

convertida em um arquivo STL (StereoLitographic Language) que facete-a o 

modelo criando camadas ou por tomografia computadorizada que registra de 

forma volumétrica. As imagens geradas são convertidas em arquivos. A 

espessura das camadas define a qualidade superficial do objeto construído. 

Máquinas de impressão 3D  

Existem algumas formas de impressão 3D entre elas; a estereolitografia (SLA) 

onde o feixe de laser UV solidifica a superfície de um material líquido 

depositado na cuba móvel formando camadas; a 3D printing que é a 

deposição de pó na superfície móvel e jateado um fluido que aglutina o pó 



formando as camadas; o de sinterização seletiva a laser (SLS) que fundi de 

forma seletiva o pó criando camadas. 

Os materiais 

Os materiais utilizados são uma combinação de rígidos com flexíveis. As 

cerâmicas odontológicas exemplo as cerâmicas feldspaticas ou as 

aluminizadas que são as mais indicadas, pois contém as ótimas propriedades 

mecânicas, físicas e a estéticas como cor, brilho e textura. 

 

6. Resultados preliminares  

A substituição dos dentes por próteses devido a motivos diversos como 

doenças, acidentes ou estéticos a utilização de métodos de produção de 

próteses que as novas técnicas mecatrônicas integradas aos métodos 

protéticos proporcionam para melhorar a produção de próteses dentarias com 

mais rapidez, eficiência, optar pelo tratamento dessa nova tecnologia torna se 

mais atrativa, confiável, acessível e ao passar do tempo mais em conta. É 

evidente que a tecnologia de impressão 3D de prótese dentaria proporciona 

maior planejamento de tratamento em qualquer parte do mundo já que o 

arquivo pode ser enviado, trabalhado digitalmente e impresso em forma de 

um modelo de estudo até a prótese final, com resultado de nível superior. 
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