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INTRODUÇÃO: 

Atualmente, estima-se que 60% da população mundial seja acometida por algum tipo de 

disfunção da articulação temporomandibular (ATM), segundo dados levantados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Quando se olha para o panorama brasileiro, estudos 

realizados nos estados de São Paulo e Pernambuco apontam que 40% da população adulta do 

país também compartilhe dessa síndrome, que evidentemente se manifesta como um problema 

de saúde relevante àqueles afetados (FEZA, 2005). 

Dentre os problemas apresentados por quem sofre de problemas na articulação 

temporomandibular (ATM), tem-se a dor nos músculos mastigatórios, na articulação em si e nos 

tecidos moles e duros associados. Ademais, outros sintomas comuns são a percepção de sons 

por parte da articulação, dor facial, dores de cabeça e mitigação da amplitude de mastigação 

dos pacientes, sendo que 80% deles possuem sinais de doenças nas articulações, tais quais 

osteoartroses, osteoartrites e dor nas juntas (WADHWA et al, 2008). 

Dessa maneira, é evidente que as disfunções na articulação temporomandibular (ATM) 

são um problema relevante para a saúde pública, ainda mais quando se enfatiza o relativo 

desconhecimento acerca das origens e etiologias dessas síndromes (WADHWA et al, 2008). 

Portanto, os tratamentos de ordem mais "tradicional" que são comumente empregados para se 

tratar esse tipo de patologia incluem cirurgias e implantes, ainda que, ultimamente, seja 

verificada a ascensão da manufatura aditiva (MA) – conhecida popularmente como impressão 

3D – no meio médico. 
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Fornecendo eficiência de materiais e recursos e maior liberdade e flexibilidade no design 

e produção, a manufatura aditiva (MA) permite o desenvolvimento de próteses altamente 

personalizadas aos pacientes acometidos por disfunções na articulação temporomandibular 

(ATM). Entretanto, por se tratar de uma tecnologia bastante incipiente, são desconhecidos, por 

exemplo, os efeitos e consequências de seu uso a longo-prazo (OLDHOFF et al, 2021).  

Com tudo isso em mente, o objetivo do presente trabalho é validar a prototipação de 

próteses para pacientes com deficiências na articulação temporomandibular (ATM) através da 

simulação computacional, incialmente com a geração de modelos a partir de imagens médicas 

obtidas das estruturas internas dos pacientes (com uso de tomografia computadorizada), e 

posteriormente com o modelamento dos dispositivos. 

Ainda que nessa etapa do trabalho a parte da manufatura aditiva (MA) em si não seja 

contemplada na prática, antecipa-se que os estudos, análises e simulações provenientes dessa 

Iniciação Científica (IC) possam servir como base para um futuro trabalho, que de fato englobe 

a parte de impressão 3D dos implantes, com uso de liga de titânio em sua manufatura (Projeto 

Temático Fapesp Processo 2008/57860-3). 

 

METODOLOGIA: 

Para a parte de modelagem em si, são utilizados alguns softwares para o tratamento, 

análise e estudo das imagens obtidas a partir de tomografia computadorizada (TC). 

Nomeadamente, utiliza-se o Materialise Mimics para o tratamento dos arquivos em formato 

DICOM, além do Materialise 3-matic e o Ansys, para a parte de simulação computacional de 

fato. 

Depois da parte de revisão bibliográfica e imersão nos softwares, foi feito tratamento dos 

arquivos DICOM a partir da tomografia computadorizada (TC) do crânio dela, com auxílio do 

software médico Materialise Mimics. Nessa etapa, o fito é isolar a estrutura óssea em relação a 

estruturas adjacentes que possam interferir nos arquivos DICOM. 

Assim, são estabelecidos limites (thresholds) que ajudam na eliminação de tecido mole, 

metais e outros materiais exógenos, não pertinentes à análise a ser dissecada. Nesse caso, a 

paciente tinha aparelho dentário metálico, ou seja, era imprescindível o tratamento das imagens 

a partir da técnica dos thresholds para que não houvesse contaminação das análises 

subsequentes em razão do material metálico presente na arcada da paciente. 

Obtidas representações do crânio da paciente, há a dissecação em forma de corte 

(slicing) da estrutura óssea da paciente em sua intersecção crânio-mandíbula com uso do 

Mimics, na zona do côndilo mandibular, visto que essa parte do osso da mandíbula delimita a 
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articulação temporomandibular (ATM). Depois, para conversão de formato do arquivo em .stl – 

passo necessário para a simulação computacional ser exitosa no Ansys, é utilizado o Materialise 

3-matic, no qual o modelo ainda passa por algumas novas correções para eliminação de "noise". 

Optou-se por fazer um corte na representação, já que a parte superior do crânio e a parte 

remanescente da coluna espinhal não são relevantes para a análise do projeto (já que ele 

enfatiza a articulação temporomandibular). O modelamento dos dispositivos é, então, realizado 

através dos softwares Materialise 3-matic e SolidWorks, CADs 3D, a partir da representação 

temporo mandibular da paciente. 

Sucedendo-se ao modelamento dos dispositivos, o projeto é validado com o estudo de 

simulação por Elementos Finitos, com auxílio do Ansys, para entender se o implante projetado 

anteriormente suporta os esforços feitos pela força mastigatória da paciente (Comitê de Ética 

em Pesquisa, CEP 970/2011).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 
 

Figura 1 - Representação completa do modelo gerado no Materialise 
Mimics, a partir da tomografia computadorizada (TC) da paciente. O 
crânio está ressaltado em cores azuis, enquanto que a mandíbula 

consta em vermelho, 
 

 
 

Figura 2 - Visão sagital da representação gerada a partir da 
tomografia computadorizada (TC) no Materialise Mimics.. O mesmo 

esquema de cores da Figura 1 é válido para essa visão. 

 
 

Figura 3 - Representação do crânio (parcial) e da mandíbula da 
paciente, após o tratamento feito com Materialise 3-matic. 

  
 

Figura 4 - Representação isolada da mandíbula da paciente, após o 
tratamento feito com Materialise 3-matic. 

 
 

As imagens geradas após o tratamento dos arquivos DICOM obtidos com a tomografia 

computadorizada (TC), isto é, com utilização do software Materialise Mimics, constam nas 
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Imagens das Figuras 1 e 2, que foram geradas com o processo de delimitação das thresholds 

adequadas, sem comprometer a visão da estrutura óssea da paciente. 

Já as Figuras 3 e 4 representam as visões do crânio e mandíbula e da mandíbula de 

forma isolada, respectivamente, de forma posterior ao tratamento feito com o software 

Materialise 3-matic, objetivando a retirada do "noise" já mencionado. Em seguida, o modelo 

obtido com auxílio do 3-matic foi exportado na forma de geometria para o Ansys. 

Assim, o trabalho conta com a modelação da prótese (dispositivo) para correção 

personalizada e customizada da disfunção da articulação temporomandibular (ATM) 

apresentada pela paciente. A simulação desse implante é feita através do Ansys, sendo que, 

posteriormente, verifica-se se o implante é, de fato, adequado para aguentar os esforços 

mecânicos decorrentes do processo de mastigação. 
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