
 
 
 

 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MODELOS IMPRESSOS PARA OBTENÇÃO DE MOCK-UPS 
Laís Szpak Cordeiro (F.A/UEPG), Adriana Postiglione Buhrer Samra (orientador), e-mail: adrianapbsamra@gmail.com  

Universidade Estadual de Ponta Grossa - Departamento de Odontologia.  

 
Ciências da Saúde, Odontologia, Materiais Odontológicos 
 
Palavras-Chave: Precisão da Medição Dimensional, Impressão Tridimensional, Restauração Dentária Temporária, Fluxo de 
Trabalho. 

Resumo 

A utilização de mock-up favorece a previsibilidade do 
tratamento reabilitador, contribuindo para o sucesso 
clínico. O objetivo da pesquisa é avaliar o pós-
processamento realizado em modelos impressos em 
PLA. Um modelo com estética deficiente foi escaneado 
gerando arquivo STL que foi impresso (n=20) em PLA, 
utilizando impressora FDM Prusa i3 (UEPG). Os modelos 
impressos foram divididos: sem acabamento (n=10, G1) 
e com acabamento (n=10, G2). Foram testados três tipos 
de pós-processamento, base niveladora (apresentou 
maior acurácia); adesivo; resina epoxi. Foram produzidas 
guias de silicone para a confecção dos mock-up, em 
seguida fotografados por um único operador de forma 
padronizada. Os modelos e as fotos obtidas foram 
avaliados por 2 examinadores utilizando critério de 
avaliação USPHS modificado atribuindo escores de 
aceitabilidade clínica. Não houve diferença estatística 
entre os modelos com ou sem acabamento, porém os 
com acabamento obtiveram escores aceitáveis 
clinicamente para adaptação marginal e forma 
anatômica.  

Introdução  

Dentro do fluxo digital em odontologia, a impressão 3D 
foi facilmente implementada devido a sua versatilidade, 
economia de material e capacidade de produzir peças 
com formas complexas. Porém o custo e sua curva de 
aprendizagem são agentes limitadores para 
implementação desse fluxo à Instituições de Ensino 
Superior. Nota-se então, a necessidade da incorporação 
dessa tecnologia para o conhecimento e utilização da 
mesma pelos acadêmicos. Entretanto, embora pela 
acurácia e precisão dos modelos obtidos a partir de 
material de baixo custo PLA, a rugosidade de superfície 
atuou como limitadora de sua utilização. Desta forma, o 
propósito deste trabalho é verificar a aceitabilidade 
clínica de mock-up obtidos a partir de modelos 
impressos com acabamento em impressora disponível 
na UEPG (Prusa I3, UEPG, Brasil) para posterior 
utilização nas práticas clínicas dos graduandos em 
odontologia. 

Material e Métodos 

O modelo master foi digitalizado gerando arquivo STL. 
Três modelos foram impressos e submetidos a pós-
processamento, utilizando base niveladora, adesivo e 
resina epóxi. Os modelos foram escaneados e 
sobrepostos ao MM com auxílio de software de inspeção 
CloudCompare (cloudCompare.org) para avaliação, 
mostrando melhor comportamento para a base 
niveladora. O MM foi moldado por 10 vezes gerando 10 
modelos convencionais (grupo controle) e impresso 20 
vezes. Dentre os modelos impressos, 10 receberam pós-

processamento com base niveladora (G1), enquanto 10 
modelos não receberam acabamento algum (G2). Foram 
obtidas guias de silicone para os três grupos (GC, G1, 
G2) e confeccionados os mock-up sobre os modelos 
com estética deficiente. Realizado acabamento dos 
mock-up com álcool e remoção de excessos com lâmida 
de bisturi. A avaliação foi feita por análise de fotos e dos 
modelos por 2 examinadores, seguindo os critérios de 
adaptação marginal, forma anatômica, brilho e 
rugosidade superficial, a partir do USPHS modificado, e 
receberam escores 1, 2, 3, 4 e 5, sendo totalmente 
satisfatório, parcialmente satisfatório, clinicamente 
aceitável, insatisfatório, clinicamente inaceitável, 
respectivamente. Os resultados foram submetidos à 
análise estatística de Kruskal Wallis e Mann-Whitney 
(GraphPadPrism 6.0, San Diego, USA).  

Resultados e Discussão 

O acabamento testado não proporcionou diferença 
significativa para nenhum dos critérios estabelecidos, 
apresentando apenas diferenças significativas entre o 
grupo controle com os modelos impressos. Percebeu-se 
que para forma anatômica, todos os grupos poderiam ser 
considerados clinicamente aceitáveis. Entretanto, para 
adaptação marginal o grupo sem acabamento na 
avaliação dos modelos foi considerado inaceitável 
clinicamente (3,1). Já para brilho e rugosidade de 
superfície observou-se que somente mock-up obtidos a 
partir de modelos convencionais poderiam ser 
considerados aceitáveis clinicamente (2,45), enquanto 
que os dois grupos de modelos impressos não foram 
considerados aceitáveis clinicamente em média (3,71). 

Conclusão  
O pós-processamento testado não se diferenciou 
estatisticamente dos modelos sem acabamento. 
Entretanto, na avaliação de aceitabilidade clínica os 
modelos testados obtiveram escores considerados 
aceitáveis clinicamente para forma anatômica e 
adaptação marginal, encontrando-se em média abaixo 
deste escore para brilho e textura de superfície. 
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