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INTRODUÇÃO: 

A introdução de um sistema automatizado no âmbito odontológico resultou na  implementação de um 

processo de desenho e fabricação auxiliado por computador (CAD-CAM) na década de 1970. Os sistemas 

CAD-CAM odontológicos apresentam o bloco fresado como principal método. Um outro método é o de 

impressão 3D em que o a peça é produzida por camadas a partir de um fotopolímero líquido. Embora tenha 

evoluído rapidamente e recebido cada vez mais atenção nos últimos anos, ainda existem fatores em 

desenvolvimento que influenciam na qualidade e acurácia da peça fabricada, como por exemplo erros nas 

configurações dos parâmetros da máquina e a posição no plano de construção (Zhou et al., 2000).  

Poucos estudos relatam o efeito dos parâmetros de impressão nas propriedades de peças  protéticas 

produzidas por estereolitografia quanto à precisão da adaptação das coroas impressas e carga máxima para 

fratura. 

METODOLOGIA: 
 A anatomia hígida do modelo de um primeiro molar inferior esquerdo foi registrada usando um 

escâner tridimensional (Dentsply Sirona) como referência para a fabricação das coroas. O dente modelo 

foi preparado para uma coroa total em cerâmica com linha de término do tipo chanfrado e escaneado. 

Doze coroas provisórias foram impressas usando uma impressora 3D LCD (W3D, Wilcos) em diferentes 

localizações da plataforma de impressão. A figura 1 mostra como plataforma foi dividida em dois eixos 

“x” e “y”, que correspondem aos grupos, os quais estão situados nas posições “0” (centro), extremidade 

do eixo “x” (Posição “0,1”) e na extremidade do eixo “y” (Posição “1,0”). A impressão foi reproduzida em 

triplicata (n = 12). 

 As coroas foram impressas usando um fotopolímero líquido Nanolab, Wilcos (NAN) com a 

espessura da camada definida para 50 µm. As impressões foram lavadas usando álcool isopropílico e 

foto-ativadas durante 10 minutos usando uma unidade de fotoativação emissora de luz violeta (Wash 
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and Cure 2.0, Shenzhen Anycubic Tecnology Co.). Como controle foram utilizadas coroas de resina 

Cerasmart (CER) (GC Corp) fresadas em CAD/CAM (n = 12).  

 

Figura 1. Localização de impressão das coroas provisórias. 

Avaliação da Adaptação Interna: 

 A avaliação da adaptação interna foi realizada através do método de réplica de silicone. A parte 

interna da coroa impressa foi preenchida com polivinilsiloxano de consistência leve (Variotime, Kulzer) 

e, após adaptação da coroa no modelo preparado, foi aplicada pressão de 50 N. Quando a polimerização 

do silicone leve foi concluída, a coroa foi removida de forma com que o silicone leve permaneceu no 

dente preparado. O polivinilsiloxano de consistência pesada do mesmo fabricante foi usado para 

suportar o silicone de corpo leve, formando um bloco tipo sanduíche afim de embutir o filme de silicone 

que representava o espaço de cimento entre a coroa provisória e o dente preparado. Para preparar as 

amostras seccionadas para avaliação da lacuna interna, todos os blocos de silicone foram cortados com 

uma lâmina de bisturi cirúrgico número 11 (Wiltex Medical, Huaiyin Medical Instruments) nas direções 

vestibular para lingual, mesial para distal, mésio-vestibular para disto-lingual e mésio-lingual para disto-

vestibular. A espessura do material de silicone leve nas localizações foi visualizada em aumento de 100x 

com um microscópio digital (Hirox) e mensuradas através do software de processamento de imagem 

(ImageJ, National Institutes of Health).  

 
Figura 3. Sequência de cortes dos blocos tipo “sanduíche”. A. Guia utilizada como referência. B. Posicionamento 

do bloco na guia. C. Corte com lâmina de borda única nas canaletas. D. Moldes seccionados. 

Avaliação da Discrepância Marginal: 

Para avaliação da discrepância marginal, a coroa foi posicionada sobre o dente preparado com uma 

presilha, levados no microscópio digital (Hirox) para obtenção de imagens as quais foram mensuradas 

no software de processamento de imagem (ImageJ, National Institutes of Health). A discrepância 

marginal foi avaliada ao longo da margem axial, nas faces lingual, distal, vestibular, mesial. Foram feitas 

quatro mensurações em cada face e a média foi registrada como a discrepância marginal. 

Carga Máxima para Fratura: 
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 Réplicas do dente preparado foram obtidas em resina composta para cimentação das coroas e 

análise da carga máxima para a fratura. A superfície interna das coroas e as réplicas dos preparos foram 

jateados com óxido de alumínio 50 um, seguidas de lavagem em cuba ultrassônica por 2 minutos e 

secagem com jato de ar. Então foi aplicado o adesivo (Clearfil S3 Bond Universal Quick, Kuraray 

Noritake) e jato de ar por 10 segundos. O cimento (PANAVIA SA Luting Multi, Kuraray Noritake) foi 

dispensado na superfície interna das coroas, as quais foram posicionadas sobre os preparos e mantidas 

com pressão de 50 N e após 5 minutos, foram feitos 5 ciclos de fotoativação (Elipar DeepCure-L, 3M 

Oral Care) correspondentes a cada uma das faces (oclusal; vestibular / V; lingual / L; mesial / M e distal 

/ D). Para avaliação da carga máxima suportada até a fratura, as coroas cimentadas foram submetidas 

ao teste em máquina de ensaio universal (Instron modelo 4411, Instron Corp.) acionada com velocidade 

de 1 mm/min até a fratura.  

Análise Estatística: 

Os dados de adaptação interna, discrepância marginal e carga máxima para fratura foram 

submetidos a análise de modelos lineares generalizados seguido de teste de Bonferroni com nível de 

significância α = 0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os dados obtidos para adaptação interna das paredes axiais e oclusais estão representados nas 

Tabelas 1 e 2. Os resultados obtidos para adaptação interna das paredes axiais mostraram que para a 

posição 0,0, não houve diferença estatística entre as faces V e L. Para a posição 1,0, não houve 

diferença estatística independentes da face analisada. Para a posição 0,1 a face L apresentou o maior 

valor de desadaptação interna. A comparação do posicionamento mostrou que a posição 0,0 apresentou 

os menores valores de desadaptação marginal quando analisadas as faces mesial e distal, enquanto 

que para as faces vestibular e lingual não houve diferença estatisticamente significante. A comparação 

com o grupo controle mostrou que para as faces vestibular e distal, houve diferença independentemente 

da posição de impressão, enquanto que para as faces mesial e lingual houve diferença em pelo menos 

uma das posições analisadas.   

Tabela 1. Média (95% IC) da adaptação interna das paredes axiais (em µm) em cada face. 

 
 Face 

 
Posição V M L D 

Nanolab  

0,0 131 (114 - 150) a A* 60 (52 - 69) c B* 121 (106 - 139) a A* 58 (51 - 67) c B* 

1,0 127 (111 - 146) a A* 145 (126 - 166) a A 136 (119 - 156) a A 124 (108 - 143) a A* 

0,1 105 (91 - 120) a B* 102 (89 - 118) b B* 137 (120 - 157) a A 75 (66 - 87) b C* 

Cerasmart  - 170 (148 - 195) A 134 (116 - 153) A 161 (140 - 185) A 39 (34 - 44) B 

Letras maiúsculas comparam faces para um mesmo material e posição. Letras minúsculas comparam 

posições para um mesmo material. (*) Difere do controle na mesma face. 
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A comparação da adaptação interna oclusal para a resina impressa mostrou que 

independentemente da posição de impressão, as faces lingual e distal apresentaram os maiores valores 

de desadaptação quando comparada às outras faces. Os resultados para adaptação interna oclusal 

mostraram que a comparação entre as diferentes posições na plataforma de impressão não apresentou 

diferença significante, exceto para a face lingual a qual obteve menor discrepância na posição 1,0. Os 

resultados para adaptação interna tanto axial quanto oclusal mostraram que para a posição 0,0, com 

exceção da face distal, todas as faces apresentarem menores valores de adaptação comparado com o 

grupo controle.   

Tabela 2. Média (95% IC) da adaptação interna oclusal (em µm) em cada face. 

 
 Face 

 
Posição V M L D 

Nanolab 

0,0 76 (64 - 89) a C* 196 (166 - 231) a B* 312 (264 - 368) a A 276 (234 - 326) a A 

1,0 79 (67 - 93) a C* 160 (135 - 188) a B* 179 (152 - 212) b AB* 244 (206 - 288) a A 

0,1 90 (76 - 106) a C* 176 (149 - 208) a B* 313 (265 - 369) a A 309 (262 - 365) a A 

Cerasmart  - 242 (205 - 286) A 299 (253 - 353) A 314 (266 - 371) A 324 (275 - 383) A 

Letras maiúsculas comparam faces para um mesmo material e posição. Letras minúsculas comparam posições 

para um mesmo material. (*) Difere do controle na mesma face.  

Figura 4. Micrograf ias representativas de cada secção obtida para análise da adaptação interna. OV. Parede 

oclusal da face vestibular; OM. Parede oclusal da face mesial; OL. Parede oclusal da face lingual; OD. Parede 

oclusal da face distal; AV. Parede axial da face vestibular; AM. Parede axial da face mesial; AL. Parede axial da 

face lingual; AD. Parede axial da face distal; 

Os dados obtidos para discrepância marginal estão representados na Tabelas 3. Os resultados 

sugerem que a face lingual apresentou o maior valor de discrepância na posição 0,0, enquanto que para 

a posição 0,1 não houve diferença estatística independente da face analisada. A comparação com a 
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resina fresada mostrou diferença significantes para ambas faces proximais e para a posição 0,1 

independente da face avaliada. 

Tabela 3. Média (95% IC) da discrepância marginal (em µm) em cada face. 

 
 

Face 

 
Posição V M L D 

Nanolab  

0,0 115 (106 - 124) b B 125 (116 - 135) b B* 147 (136 - 159) a A 117 (109 - 127) b B* 

1,0 128 (118 - 138) b B 138 (128 - 149) b AB* 150 (139 - 162) a A 146 (135 - 158) a AB* 

0,1 172 (159 - 185) a A* 170 (157 - 184) a A* 163 (151 - 176) a A* 163 (151 - 177) a A* 

Cerasmart - 115 (107 - 125) A 96 (88 - 103) B 137 (127 - 148) A 87 (81 - 94) B 

Letras maiúsculas comparam faces para um mesmo material e posição. Letras minúsculas comparam posições 

para um mesmo material. (*) Difere do controle na mesma face.  

Os resultados obtidos para carga máxima à fratura estão representados na Tabela 4. As diferentes 

posições na plataforma de impressão não influenciaram os resultados para carga máxima das resinas 

impressa. 

Tabela 4. Média (95% IC) padrão da carga máxima para fratura (kgf). 

Material Posição Carga  

Nanolab  

0,0 378 (333 - 422) a 

1,0 351 (310 - 393) a 

0,1 334 (294 - 373) a 

Letras diferentes indicam signif icância estatística. 

CONCLUSÕES: 
De acordo com os resultados obtidos neste estudo, podemos observar que a impressão em 

diferentes localidades da plataforma de construção de uma impressora 3D pode influenciar nos 

resultados da adaptação interna, na discrepância marginal dependendo da região analisada, porém não 

influenciam na carga máxima para fratura de coroas impressas. 
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