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RESUMO  

Com o avanço das tecnologias digitais e seu uso compartilhado por 

diversas áreas do conhecimento, a Odontologia, principalmente na área de 

Prótese e Ortodontia, passa por adaptação e atualização de seus 

procedimentos. O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades mecânicas e 

a fractografia de uma resina de impressão 3D para coroas temporárias 

(PriZma®, MakertechLabs, Brasil) em função da condição de armazenamento 

(temperatura ambiente, freezer - 4°C e estufa - 37°C) após a calibração do tempo 

de exposição de camada para três espessuras: 25 µm, 50 µm e 100 µm, em três 

tempos: 6, 8 e 10 s. O comportamento mecânico da resina foi avaliado por 

resistência à flexão e módulo de elasticidade (n = 10) para cada espessura de 

camada e seu tempo de exposição com melhor resultado mediante o processo 

de calibração em uma máquina universal de ensaios a 1 mm/min. As superfícies 

de fratura foram avaliadas por meio de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Os resultados revelaram que não houve diferença estatística entre os 

grupos com amostras armazenadas em temperatura ambiente e o grupo freezer, 

mas houve diferença estatística significante entre esses dois grupos e o grupo 

estufa. Nenhuma diferença estatística foi encontrada para o módulo de 

elasticidade. O tempo de espessura de camada de 10 s associado à espessura 

de 25 µm provou-se ser suficiente para alcançar as propriedades mecânicas 

desses materiais quando indicados para coroas provisórias, com menor prejuízo 

de reprodução de detalhes quando comparado às espessuras de camada e 

tempos de exposição avaliados, considerando a lavagem de 10 min e a pós-

polimerização por 20 min e posterior armazenamento em estufa a 37 °C. 

 

Palavras-chaves: restauração dentária temporária, prótese dentária, impressão 

tridimensional, resistência a flexão. 
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INTRODUÇÃO 

 

As coroas dentárias que têm sido confeccionadas em consultórios 

odontológicos com impressoras 3D têm alcançado popularidade após 

procedimentos de instalação de implantes dentários. Com o rápido 

desenvolvimento dessa tecnologia e seu uso compartilhado por outras diversas 

áreas da Odontologia, como a Prótese (1-15) e a Ortodontia (16, 17) não há 

necessidade de o paciente aguardar uma nova consulta e o dentista elimina o 

trabalho realizado pelo técnico de prótese neste tipo de procedimento provisório.  

No caso dos implantes, as coroas impressas visam proteger os tecidos 

dentais durante o período de cicatrização de um implante (4, 7) e a alternativa 

de realizar um provisório com resinas autopolimerizáveis poderia afetar a 

qualidade de cicatrização tecidual o que compromete o sucesso do tratamento. 

Uma alternativa seria o uso da tecnologia CAD-CAM, porém estudos recentes 

associaram problemas de vibração de fresagem na fabricação das restaurações 

em CAD-CAM, no seu desperdício de material e na sua dependência de brocas 

à falta de precisão das restaurações (8, 9).  

Várias tecnologias em impressão 3D foram desenvolvidas e as principais 

diferenças entre elas são a matéria-prima (resinas, cerâmicas, metais e materiais 

híbridos) e a tecnologia utilizada para realizar as impressões. As principais 

tecnologias atualmente presentes para a impressão 3D são classificadas em: 

SLS (Selective Laser Sintering), FDM (Fused Deposition Models), DLP (Digital 

Light Processing), SLA (stereolithography) e LOM (Laminated Object 

Manufacturing). As mais utilizadas para confecção de peças dentárias e 

restaurações indiretas são os sistemas DLP e SLA com alta precisão de detalhes 
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(14). A tecnologia SLA é atualmente a que oferece maior eficiência e nível de 

precisão, mas quando comparada ao DLP, ainda perde na questão da 

produtividade (número de peças que consegue imprimir no mesmo período). 

Ao utilizar a tecnologia SLA, um objeto pode ser produzido em maior 

resolução, o que ainda a torna uma tecnologia superior quando se busca 

precisão de detalhes, característica fundamental em próteses odontológicas, 

principalmente para peças protéticas que têm contato tão próximo com os 

tecidos gengivais. A polimerização não é feita por área da peça, mas sim por 

camadas, o que torna o processo mais demorado (12, 14, 17), o que pode tornar 

o armazenamento das peças pós-impressão um fator relevante para o sucesso 

dos trabalhos realizados. No entanto, ainda há poucos dados sobre a qualidade 

de impressão de coroas provisórias quando impressas em SLA e o 

armazenamento adequado dessas peças e alguns autores ainda defendem que 

a precisão em CAD-CAM é ainda mais satisfatória, o que chama a atenção de 

pesquisadores para a realização de estudos voltados à melhoria dos parâmetros 

de impressão. (2, 3, 7, 12, 15) 

 O tempo de exposição da camada é o parâmetro crucial que, quando 

calibrado, transforma os componentes impressos em resina 3D em resultados 

que capturam todos os detalhes do modelo desenhado em programa 

computacional CAD. A subpolimerização pode ser identificada por vários fatores, 

como delaminação da camada no meio da peça, perda grave ou miniaturização 

de detalhes, má adesão geral do modelo à placa de construção ou, pior ainda, a 

queda de todo o modelo da plataforma de construção. Essa parte seria 

repetidamente comprimida no fundo do tanque de resina. Este é um grande 

problema, pois pode causar danos à impressora 3D de resina.(15) 
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Apesar dessa progressiva popularidade do uso da impressão 3D na 

confecção de restaurações de carga imediata, ainda não existe um protocolo 

específico ou padronização das etapas de impressão e procedimentos pós-cura 

para a aquisição de peças que superem a etapa já utilizada pelos profissionais 

na confecção de coroas em mesma sessão e que apresentem  propriedades 

mecânicas satisfatórias. Com esta pesquisa, espera-se identificar quais 

parâmetros de impressão por SLA para uma resina comercial para impressão 

3D (PriZma, Makerteck, Brasil) em relação à espessura da camada e tempo de 

exposição devemos implementar na rotina de impressão de coroas provisórias 

para alcançar as propriedades mecânicas dessas restaurações sem prejudicar 

a sua qualidade de reprodução de detalhes na impressão. Além disso, pretende-

se sugerir uma padronização e protocolo de impressão para essas restaurações, 

visto que ainda não há muitas informações sobre os parâmetros ideais para 

utilização da tecnologia 3D. 

Este trabalho está dividido em duas partes, compilado em um artigo 

científico apresentado em seguida, em que foram realizados: 

1- A calibração da impressora e dos parâmetros de impressão para 

alcançar uma reprodução de detalhes de impressão satisfatórios de acordo com 

critérios qualitativos de preenchimento, aspereza, nitidez, regularidade 

(homogeneidade de impressão) em três diferentes tempos de exposição de 

camadas (6, 8 e 10 s) e três diferentes espessuras de camada: 25 µm, 50 µm e 

100 µm por Microscopia Eletrônica de Varredura. 

2- O estudo das propriedades mecânicas (módulo de elasticidade e 

resistência mecânica) por ensaio de flexão de 3 pontos de uma resina de 
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impressão 3D, com a espessura de melhor desempenho avaliada na parte 

anterior do estudo em função da condição de armazenamento. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

A partir dos resultados deste estudo, é possível concluir que: 

• A calibração dos parâmetros iniciais de polimerização e espessura da 

camada de impressão com resinas 3D para coroas provisórias é 

fortemente recomendada para a qualidade do trabalho dentário. 

• Recomenda-se que seja feito o protocolo aqui sugerido (10 s de 

polimerização inicial e 25 µm de espessura de camada para cada modelo 

de impressora e cada resina a ser utilizada para garantir a precisão dos 

trabalhos e a satisfação do paciente no tratamento. Diferentes 

impressoras terão diferentes variáveis de impressão ótimas para 

diferentes materiais. 

• Considerando as condições específicas simuladas neste estudo, foi 

demonstrado que o ambiente desempenha um papel na resistência à 

flexão e propagação da fratura, mas não necessariamente para o módulo 

de elasticidade da resina comercial de impressão 3D investigada. Após 

esta investigação, é possível recomendar o armazenamento das coroas 

provisórias dentárias impressas em 3D no forno a 37°C por 7 dias. 
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