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RESUMO 

 
Espera-se que os profissionais das técnicas radiológicas tenham conhecimento 
teórico e prático suficiente para executar e avaliar a qualidade das imagens geradas. 
A tecnologia pode ser uma importante aliada para a melhoria desse cenário, pois ela 
proporciona mais oportunidades para integrar, enriquecer e expandir os materiais 
instrucionais. Além da educação, as inovações tecnológicas estão constantemente 
presentes na área da saúde, e uma dessas ferramentas é a impressão 3D, que 
possibilita reconstruir imagens digitais em objetos tridimensionais por meio de um 
software. O objetivo da pesquisa é confeccionar um modelo de mandíbula em 
impressão tridimensional, a fim de contribuir com a didática das estruturas anatômicas 
no ensino. A pesquisa é de cunho tecnológico e sua natureza é considerada de caráter 
exploratório. Para a fase teórica da pesquisa, foi consultada a literatura, trabalhos 
publicados, livros, revistas e outros, que possibilitaram a elaboração da 
fundamentação para iniciar a segunda etapa. Na realização da fase prática, a 
execução desse estudo foi dividida em etapas, sendo elas; escolha da imagem 
tomográfica da mandíbula, criação do modelo em software, impressão do modelo 3D, 
e os retoques finais manuais com acetona para acabamento estético. A avaliação do 
modelo foi realizada pelas autoras, que elaboraram um check-list , baseado no 
aprendizado adquirido durante a graduação, contendo as estruturas anatômicas 
descritas na literatura, sua proposta era avaliar se o modelo estava apto para didática 
na disciplina de anatomia, e caso houvesse alguma não-conformidade referente ao 
check-list, o modelo de mandíbula voltaria a ser remodelado apenas através de 
acabamentos manuais com acetona, ou se houvesse necessidade, no software 3D 
Slicer, para modificar os detalhes que não apareceram no modelo e reimpresso 
novamente. Conclui-se que o modelo 3D da mandíbula confeccionado neste trabalho 
demonstra potencial no ensino prático de anatomia e pode proporcionar resultados 
positivos para discentes que buscam aperfeiçoar seu conhecimento prático e também 
auxiliar discentes com algum tipo de deficiência visual na interpretação dos acidentes 
ósseos. 

 
Palavras-Chave: Impressão tridimensional. Tecnologia Educacional. Modelos 
Anatômicos. Aprendizagem. Anatomia. 
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ABSTRACT 

 

Any radiological techniques professional is expected to have sufficient theoretical and 
practical knowledge to perform and interpret imaging exams. Technology can be an 
important ally to improve this scenario, as it provides more opportunities to integrate, 
enrich and expand instructional materials. In addition to education, technological 
innovations are constantly present in the health area, and one of these tools is 3D 
printing, that makes it possible to reconstruct digital images into three-dimensional 
objects using softwares. The objective of the research is to make a mandible model in 
3D printing, in order to contribute to the teaching of anatomical structures. The 
research is technological and its nature is considered exploratory. For the theoretical 
phase of the research, literature, published works, books, magazines and others were 
consulted, which enabled the elaboration of the theoretical foundation of the work. To 
carry out the practical phase, the execution of this study was divided in stages, which 
are; choosing the medical image of the mandible, creating the model in a software, 3D 
printing the model, and the manual finishing touches with acetone for aesthetics. The 
evaluation of the model was carried out by the authors, who developed a checklist, 
based on the learning acquired during graduation, containing the anatomical structures 
described in the literature. Their proposal was to assess whether the model was 
suitable for teaching in the anatomy discipline, and case if there was any non- 
conformity regarding the checklist, the jaw model would be remodeled only through 
manual finishing with acetone, or if there was a need, in the 3D Slicer software, to 
modify the details that did not appear in the model and reprinted again. It is concluded 
that the 3D model of the mandible made in this work demonstrates potential in the 
practical teaching of anatomy and can provide positive results for students seeking to 
improve their practical knowledge and also help students with some type of visual 
impairment in the interpretation of bone accidents. 

 

Keywords: Three-dimensional printing. Educational technology.Anatomical Models. 
Learning.Anatomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O corpo humano é formado por diversos sistemas e estruturas, entre eles, 

pode-se destacar o sistema esquelético e articular, que é constituído de ossos e 

cartilagens, além de tendões (que ligam os ossos aos músculos) e ligamentos (que 

ligam ossos a outros ossos). As principais funções do sistema esquelético são 

produzir células sanguíneas dentro da medula óssea, armazenar os sais minerais, 

proteger os órgãos internos, sustentar e dar forma ao corpo, absorver impactos, além 

de auxiliar na movimentação do corpo juntamente com o sistema muscular (DIANA, 

2019). 

A mandíbula, parte do sistema esquelético, é um osso ímpar do esqueleto 

axial, localizado no viscerocrânio, é o maior, mais forte e o único osso móvel da face 

(ANDRADE FILHO; PEREIRA, 2015). Segundo Chaves (2011), a mandíbula se 

movimenta nos planos sagital, frontal e transversal e a sua forma é semelhante a uma 

ferradura horizontal com abertura posterior. Sua estrutura é complexa, pois possui 

muitos acidentes ósseos, e para analisá-los, são necessários diversos tipos de 

exames para diagnóstico, que vão desde os raios X convencionais à tomografia 

computadorizada. 

Espera-se que o profissional das técnicas radiológicas tenha conhecimento 

teórico e prático suficiente para executar e compreender exames de imagens que 

envolvam as estruturas do corpo humano, inclusive a que pertence à mandíbula, 

conforme Resolução CONTER nº 02, de 10 de maio de 2005. Por isso, ela é uma das 

estruturas estudadas na disciplina de Anatomia e Radiologia Odontológica. 

Nas aulas dessas disciplinas, a compreensão adequada da anatomia exige 

experiência direta com as peças, porém, a disponibilidade desse material é uma 

barreira enfrentada por muitos alunos, pois o Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia (CST) do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina (IFSC) - 

Câmpus Florianópolis conta com poucos exemplares. 

A tecnologia pode dar uma importante contribuição para a melhoria desse 

panorama, pois ela produz transformações que estão afetando extensamente a 

educação em todos os níveis e áreas, gerando oportunidades para integrar, 

enriquecer e expandir os materiais instrucionais, mostrando novas maneiras de 

interação, de forma que as compreensões são de um aumento crescente da inclusão 
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da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem (ALVES, 2009). Isso se aplica 

inclusive nos cursos de graduação, como o de Tecnologia em Radiologia. 

Além de presente na educação, as inovações tecnológicas estão 

constantemente na área da saúde, em especial, a área da radiologia. Avanços 

tecnológicos em equipamentos, imagens e outros instrumentos passam a auxiliar na 

otimização tanto da área técnica quanto do ensino, sendo uma dessas ferramentas a 

impressão 3D. 

A impressão 3D surgiu na década de 80, possibilitando reconstruir imagens 

digitais em objetos tridimensionais, por meio de um software de computador. A 

impressão 3D segue um princípio que seria um modelo digital transformado em 

modelo físico tridimensional pela sucessiva deposição de material em camadas para 

formar o volume final. Assim, torna-se possível a impressão e transformação de 

imagens do corpo humano em peças anatômicas (YOSSEF et al., 2015). 

A fim de atender a demanda apontada, o objetivo da pesquisa é desenvolver 

um modelo de mandíbula por meio da impressão tridimensional, com intuito de 

contribuir como uma ferramenta didática no ensino de anatomia. 

 
1.1 Problema de pesquisa 

 
Como desenvolver um modelo didático a partir da impressão 3D colabore com 

o ensino de anatomia? 

 
1.2 Justificativa 

 
Na disciplina de Anatomia do CST em Radiologia do IFSC - Câmpus 

Florianópolis, o conteúdo prático é ministrado por meio da interpretação de peças 

anatômicas, das quais os estudantes precisam identificar suas estruturas. 

Desenvolver a habilidade de interpretação adequada exige experiência direta com as 

peças, porém, a instituição não possui à disposição modelos para o estudo individual 

dos estudantes. Dessa forma, observa-se a necessidade de desenvolver instrumentos 

de estudo, entre eles, peças anatômicas em impressora 3D para facilitar o contato 

direto com as estruturas. 

Além desta necessidade, a instituição possui um laboratório de anatomia 

carente de algumas peças anatômicas sintéticas para estudo individual, o que torna 
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rotineiro que os alunos e professores tenham que se deslocar até o laboratório de 

anatomia humana da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para 

realização destes estudos práticos. Assim sendo, esse trabalho é de significativa 

relevância, afinal, a confecção de modelos favorece a uma melhor compreensão dos 

acidentes ósseos da mandíbula, de maneira didática e prática. 

Por fim, esse trabalho justifica-se também por ser parte de um trabalho 

colaborativo maior, onde, alunos, sob orientação de professores, poderão realizar 

novas pesquisas, confeccionando outros modelos anatômicos utilizando a impressão 

3D, de forma a, posteriormente, formar um esqueleto humano completo na instituição. 

 
1.3 Objetivo Geral 

 
Desenvolver um modelo didático a partir da impressão 3D de uma mandíbula 

para contribuir no ensino de Anatomia do CST em Radiologia do IFSC - Campus 

Florianópolis. 

 
1.4 Objetivos Específicos 

 
a) Modelar tridimensionalmente uma mandíbula e produzir um arquivo digital 

3D; 

b) Imprimir o modelo anatômico em plástico ABS e em escala aumentada; 

c) Avaliar o modelo de acordo com os critérios anatômicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Neste capítulo, serão apresentados os principais conceitos para esta 

pesquisa. Serão explicitadas informações sobre a anatomia da mandíbula e 

impressão 3D. Serão explicados também sobre os filamentos e seus diversificados 

tipos, sobre métodos de aprendizagem e outros assuntos relacionados ao tema. 

 
2.1 Anatomia da mandíbula 

 
A mandíbula é a base da arcada dentária inferior e articula-se com os dois 

ossos temporais por meio dos processos coronóides e processos condilares 

(NETTER, 2014). É um osso ímpar, sendo o maior, mais forte e único osso móvel da 

face (ANDRADE FILHO; PEREIRA, 2015). 

É composta por um corpo (disposto horizontalmente) e duas partes 

perpendicularmente a ele, os ramos. O ângulo da mandíbula é a parte de encontro 

entre os ramos e o corpo, cada ramo possui, na sua parte posterior, um processo 

condilar, que se articula com a fossa mandibular e tubérculo articular do osso temporal 

(formando a articulação temporomandibular - ATM) e possui ainda um processo 

coronóide em cada ramo, anteriormente. A depressão entre o processo condilar e o 

coronóide é chamada de incisura mandibular. E o processo alveolar é um arco 

contendo os alvéolos para os dentes mandibulares (inferiores) (TORTORA; 

DERRICKSON, 2010). As estruturas descritas são observadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Anatomia da mandíbula (ântero-medial) 

 

 
Fonte: NETTER (2014). 

 

 
Na face interna da mandíbula, a espinha geniana se encontra próximo da linha 

média. Lateralmente e abaixo desta espinha, o osso se aprofunda para formar a fossa 

digástrica; também acima da espinha geniana observam-se outras duas depressões, 

a fóvea sublingual e a fóvea submandibular. Na face interna do ângulo da mandíbula 

encontra-se a tuberosidade pterigóidea(PAULSEN; WASCHKE, 2012).Na Figura 2 

observa-se as estruturas anatômicas presentes na face interna da mandíbula. 
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Figura 2 - Anatomia da mandíbula (posterior) 

 

 
Fonte: NETTER (2014). 

 

 
O forame mentual (ou mentoniano) localiza-se aproximadamente abaixo do 

segundo dente pré-molar. O forame da mandíbula localiza-se na face medial de cada 

ramo, ele é o começo do canal da mandíbula, que fica obliquamente no ramo e 

anteriormente no corpo da mandíbula. Através desse canal passam nervos e vasos 

sanguíneos figura 01 e figura 02 (TORTORA; DERRICKSON, 2010). 

 
 

 
2.2 Impressão tridimensional 

 
A impressão tridimensional (3D) como popularizada hoje surgiu na década de 

80, pelo cientista Charles Hull e desenvolvida no Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (XUE YAN; GU, 1996). Seus primeiros usos foram na indústria de 

automobilismo e engenharia, especialmente com peças automobilísticas e aéreas. 

Atualmente, o método é estudado e aplicado em diversas áreas do mercado 

internacional, inclusive na área médica, tendo a possibilidade de reconstruir as 

imagens digitais do corpo humano a partir de imagens de ressonância magnética ou 

tomografia computadorizada (DO et al., 2015) 

O intuito da impressão 3D é transformar volumes digitais em objetos 

tridimensionais, por meio de softwares de computador. Seu funcionamento é parecido 
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com a impressão comum, na qual o modelo da impressão é visualizado no computador 

(CHICCA JUNIOR; CASTILHO, 2014). A impressão tridimensional é um método de 

elaboração que funciona com a deposição e sobreposição de camadas finas, 

possibilitando a formação de objetos tridimensionais por meio de modelo digital (HOY, 

2013). 

Uma tecnologia de impressão 3D bastante utilizada na área médica é FDM 

(Fused Deposition Modeling ou Modelagem por Filamento Fundido). Desenvolvida por 

Scott Crump, é uma técnica de impressão que foi patenteada em 1989 (DABAGUE, 

2014). Outro termo usado para esta mesma tecnologia é o FFF (Fused Filament 

Fabrication ou Fabricação por Filamento Fundido)(ADMIN et al., 2014). A Figura 03 

mostra o princípio de funcionamento de impressão FFF, onde observa-se o filamento 

passando por um rolamento para realizar a alimentação controlada do filamento. Logo 

após, um bloco de aquecimento funde o filamento a uma temperatura monitorada, o 

filamento fundido é forçado a atravessar um orifício de diâmetro mais reduzido e o 

material extrudado é depositado em uma camada de acordo com o modelo definido. 

Na maioria das impressoras, a extrusora move-se nas direções X e Y, enquanto a 

mesa move-se no eixo Z (MOREIRA, 2016). 

 
Figura 3 - Princípio de funcionamento de impressão FFF 

 

 

 
Fonte: MOREIRA (2016). 
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Para Wong et al. (2012), existem diversos tipos de filamentos, porém os 

materiais mais utilizados nesses processos são Policarbonato (PC), 

AcrilonitrilaButadieno Estireno (ABS), Polifenilsulfona (PPSF) e Ácido Polilático (PLA). 

 
2.2.1 Filamentos 

 
Para a realização de um determinado objeto na impressora 3D, é necessário 

que se tenha a matéria-prima para isso, cujo o nome é conhecido como filamento 

termoplástico. Os filamentos geralmente têm diâmetro entre 1,75 mm e 2,85 mm, 

fornecidos em forma de bobinas (YUSUF, 2016). Para Santos Neto (2016), esses 

rolos de filamentos são normalmente materiais termoplásticos que são colocados no 

equipamento para que sejam fundidos e expelidos pelo extrusor, sendo capaz de criar 

o objeto desejado em três dimensões. Para isso, as características dos materiais que 

são usados devem ser inerentes para cada aplicação. 

 
Figura 4 - Filamentos 

 

Fonte: ROHRINGER (2019). 

 

 
2.2.2 Filamento ABS 

 
O acrilonitrilabutadieno estireno, conhecido como ABS, é um tipo de filamento 

termoplástico que, assim como o PLA, também é muito utilizado na impressão 3D. O 

ABS trabalha em maiores temperaturas (entre 210ºC e 250ºC), porém, dependendo 
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da variação da temperatura, tende a deformar durante o resfriamento (Efeito Warp). 

Portanto, não é tão utilizado quanto o PLA (ROHRINGER, 2019). 

No Quadro 1, se apresentam as diferenças entre os filamentos PLA e ABS, observa- 
se nenhuma grande diferença entre as duas; porém, em relação à durabilidade, o 
filamento ABS mostra-se mais adequado que o filamento PLA, além de ser solúvel em 
acetonas. 

 
Quadro 1 - Comparação entre propriedades dos filamentos da impressora 3D 

 

 PLA ABS 

Força Alta Alta 

Flexibilidade Baixa Média 

Durabilidade Média Alta 

Dificuldade de usar Baixa Média 

Temperatura de impressão 180°C - 230°C 210°C - 250°C 

Temperatura da cama de impressão 20°C - 60°C 80°C - 110°C 

Encolhimento/empenamento Mínimo Considerável 

Solúvel Não em estéres, cetonas e 

acetonas 

Segurança alimentar Consulte as diretrizes do 

fabricante 

Não é seguro para 

alimentos 

Fonte: ROHRINGER (2019). 

 

 
Foi utilizado o filamento ABS justamente pelas suas características positivas, 

são elas: boa rigidez e ótima resistência ao impacto e as altas temperaturas. É um 

filamento que se maneja facilmente mantendo-se um bom acabamento, podendo ser 

lixado, colado, além de possuir a acetona como solvente (FABRIPRINT, 2017). Sendo 

assim, foi definido como o filamento ideal para o nosso modelo de mandíbula 

tridimensional. 

 
2.3 Métodos de aprendizagem 

 
Impressoras 3D vêm sendo cada vez mais utilizadas em ambientes escolares 

e universitários como ferramenta complementar ao ensino. Por meio desta tecnologia, 

a sala de aula deixa de ser mais um local de troca entre professores e alunos, e passa 

a ser uma oportunidade para que os estudantes entrem em contato com a prática das 

disciplinas que estão estudando. Assim, o aprendizado deixa a esfera teórica e 
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proporciona aos alunos um conhecimento prático, interativo e dinâmico (JUDAS, 

2019). 

Uma proposta que vem ganhando cada vez mais força, segundo artigo 

publicado pela UFSC, 

“[...] o movimento maker é uma extensão tecnológica da cultura do “Faça você 

mesmo”, que estimula as pessoas comuns a construírem, modificarem, 

consertarem e fabricarem os próprios objetos, com as próprias mãos. Isso 

gera uma mudança na forma de pensar [...] Práticas de impressão 3D e 4D, 

cortadoras a laser, robótica, arduino, entre outras, incentivam uma 

abordagem criativa, interativa e proativa de aprendizagem em jovens e 

crianças, gerando um modelo mental de resolução de problemas do 

cotidiano. É o famoso “pôr a mão na massa”. (SILVEIRA, 2016, p. 131). 

 

Segundo o Brockveld et al. (2017), essas linhas de pensamento podem 

contribuir com a formação de cidadãos preparados para viver em sociedade, e que 

consigam se adaptar às rápidas mudanças econômicas. Colaborando na construção 

de uma sociedade em que os indivíduos estejam preparados para empreender e 

inovar com propósito. 

Govsa (2016) diz que os modelos tridimensionais são utilizados em 

simulações e planejamentos cirúrgicos, demonstrando a variabilidade anatômica entre 

pacientes. Além disso, podem ser utilizados na educação do próprio paciente, 

facilitando a demonstração dos órgãos de forma menos abstrata e mais palpável. 

No trabalho publicado do Department for Education (2013), descrevem-se 

resultados obtidos em um projeto-piloto constituído por 21 escolas do Reino Unido 

que receberam impressoras 3D e recursos para trabalharem com elas. Entre as 

justificativas para a realização do projeto-piloto, havia um trecho que apresentava o 

fato de a impressão 3D ter uma crescente utilização em todo o mundo. Ele ainda 

justifica sondar a inclusão da impressão 3D no ensino, auxiliando no estudo entre as 

ciências e seus empregos. A maioria das escolas participantes do projeto-piloto citou 

grande motivação dos alunos, gerando um aumento de interesse nos currículos de 

ciências, tecnologia e matemática (AGUIAR, 2016). 

Para Lipson (2007), o ensino pode ser aprimorado por meio de atividades 

práticas, principalmente quando envolvem conceitos que são difíceis de serem 

visualizados e entendidos abstratamente, mesmo com a assistência de simulações 

virtuais em computadores. Lipson ainda diz que modelos físicos no ensino também 
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possibilitam que estudantes cegos obtenham conceitos espaciais por meio do 

manuseio desses objetos. Os estudantes com baixa visão também se beneficiam, pois 

eles têm dificuldades de perceber conceitos espaciais a partir de figuras ou descrições 

em livros. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa é de cunho tecnológico, com o propósito de elaborar um 

modelo de mandíbula cuja intenção é auxiliar o processo de ensino/aprendizagem em 

anatomia, fazendo a ligação entre as técnicas de imagens radiológicas e a impressão 

tridimensional. A pesquisa se destaca por aplicar a tecnologia como base para a 

solução prática de problemas (ULBRA,2017). Segundo a Universidade Luterana do 

Brasil, a: 

 
“[...] tecnologia não busca a verdade absoluta, a explicação final sobre fatos, 

mas, sim, a sua utilidade prática na solução de problemas do cotidiano do 

trabalho: enquanto a ciência busca o saber, modelos acadêmicos de 

pensamento e investigação, paradigmas e referências universais, a 

tecnologia busca o controle de fenômenos e processos para viabilizar 

soluções no trabalho prático de empresas e organizações de acordo com a 

realidade específica de cada contexto em que elas se inserem”. (ULBRA, 

2017, p. 1). 

 

Quanto a sua natureza, é considerada de caráter exploratório, pois tem como 

objetivo desenvolver um modelo 3D, resolver e adaptar conceitos e idealizações, 

criando problemas mais exatos ou hipóteses para estudos futuros. 

 
3.1 Métodos aplicados 

 
Este trabalho foi produzido em duas fases: estudo teórico e prático. A etapa 

teórica é constituída por uma pesquisa bibliográfica e a etapa prática ocorreu mediante 

a confecção do modelo de mandíbula na impressora 3D. 



23  

3.1.1 Delineamento da pesquisa 

 
Na primeira fase da pesquisa, foi consultado a literatura relativa ao assunto 

em estudo, trabalhos publicados nos periódicos disponibilizados no portal da CAPES, 

livros, revistas e demais subsídios teóricos importantes na formação acadêmica. Essa 

etapa possibilitou a elaboração da fundamentação teórica do trabalho bem como o 

embasamento da discussão dos resultados. 

Na apuração dos trabalhos foi realizada uma busca de artigos acadêmicos por 

meio dos termos indexados: Impressão tridimensional; Tecnologia Educacional; 

Modelos Anatômicos; Aprendizagem; Anatomia. Além de materiais nacionais, foram 

pesquisadas referências estrangeiras a partir dos termos: Three-dimensional printing; 

Educational technology; Anatomical Models; Learning; Anatomy. As bases de dados 

utilizadas foram: Scopus, PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Os trabalhos foram 

comparados entre si com o objetivo de proporcionar uma visão mais ampla e real das 

condições dos métodos aplicados na disciplina de anatomia utilizando um modelo de 

mandíbula 3D. 

Para a realização da parte prática, a execução desse projeto foi dividida em 

etapas, sendo elas: escolha da imagem da mandíbula cuja confecção foi realizada, 

por meio de imagens tomografia computadorizada de mandíbula em formato DICOM; 

após a escolha das imagens, foi realizada a criação do modelo em um Software (3D 

Slicer) de computador; depois foi realizada a impressão do modelo 3D, e, por fim, 

foram realizados os retoques finais com acetona para ter o melhoramento estético, 

como mostra na Figura 5. 
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Figura 5 - Desenvolvimento do modelo 3D de mandíbula 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
 

3.1.2 Avaliação do modelo 3D 

 
A avaliação do modelo tridimensional da mandíbula foi realizada pelas 

autoras, que elaboraram um check-list (Apêndice A), baseado no aprendizado 

adquirido durante a graduação em aulas práticas e monitorias, contendo as principais 

estruturas anatômicas descritas na literatura e as mais utilizadas na área da 

radiologia, tanto para interpretação adequada das imagens quanto para aprendizado. 

A proposta do check-list foi de avaliar se o modelo está apto para didática na disciplina 

de anatomia, ou seja, se ele continha as principais estruturas anatômicas (Figura 6 e 

7), e caso houvesse alguma não-conformidade referente ao check-list, o modelo de 

mandíbula voltaria a ser remodelado apenas através de acabamentos manuais com 

acetona, ou se houvesse necessidade, no software 3D Slicer, para modificar os 

detalhes que não apareceram no modelo e reimpresso novamente. 
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Figura 6 - Anatomia da mandíbula (lateral) 

 

Fonte: NETTER (2014). 

 

 
Na imagem acima são vistas as principais estruturas anatômicas da vista 

lateral da mandíbula. 

 
Figura 7 - Anatomia da hemimandíbula (interna) 

 
 

 

 
Fonte: NETTER (2014). 

 
 

 
Na Figura 7 podemos observar uma hemimandíbula na vista interna, contendo suas principais 

estruturas anatômicas. 
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3.2 Aspectos éticos 

 
Por se tratar de um estudo teórico, em banco de dados de acesso público, e 

um estudo prático experimental, que não envolve seres humanos, o trabalho de 

pesquisa não necessitou passar pelo comitê de ética em pesquisas com seres 

humanos. Porém, seguiu totalmente os preceitos éticos de acordo com as Normas e 

Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo os Seres Humanos (Res. CNS 

466/12, II.4). 



Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

27 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 Escolha das imagens DICOM 

 
A seleção da imagem levou em conta o exame de tomografia 

computadorizada onde se adquiriu as imagens DICOM que continham a mandíbula 

escolhida. A escolha da mandíbula teve alguns critérios: mandíbula hígida, sem 

alterações patológicas e sem artefatos metálicos que interfiram na qualidade da 

imagem. As imagens foram adquiridas do banco de imagens médicas disponíveis na 

Instituição (IFSC), já anonimizadas e em formato bruto DICOM. Em seguida, foi 

realizada a inspeção no aplicativo chamado “Weasis”. 

 
4.2 Modelagem do modelo em Software 3D Slicer 

 
Selecionada a imagem DICOM que continha a mandíbula desejada, se deu 

início a etapa de modelagem 3D. Foi utilizado o Software 3D Slicer para a execução 

de modelagem, o software é de acesso livre e encontra-se disponível gratuitamente 

na internet. O software exporta os arquivos em formato STL (Standard Tessellation 

Language), que é um dos formatos mais utilizados para arquivos tridimensionais, 

assim, proporcionando a modelagem dos objetos analisados. O processo de 

modelagem ocorreu nos seguintes passos: 

a) Renderização do volume: foi realizada a renderização do volume das 

imagens DICOM, realizando a aplicação de um preset, para que fosse inspecionado 

o volume ósseo como mostra na Figura 8. 

Figura 8 -Renderização do volume 
 



Fonte: elaborados pelos autores (2021). 
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b) Seleção e Corte da Região de Interesse: nesta etapa foi realizada a seleção 

e o corte da região que somente continha a mandíbula, permitindo que fosse editada 

somente essa parte do volume como mostra na Figura 9. 

 
Figura 9 - Seleção e corte da região de interesse 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
c) Aplicação de Threshold: essa ferramenta foi utilizada, pois permite 

selecionar uma faixa de tons de cinza da escala HU (Hounsfield Units), que facilita na 

realização da edição na região óssea. A faixa de HU selecionada foi de 317.25 HU até 

12840.00 HU, representando na imagem apenas a parte cortical óssea, como mostra 

na Figura 10. 

Figura 10 - Aplicação de Threshold 



Fonte: elaborados pelos autores (2021). 
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d) Delineamento da Mandíbula: Assim que o threshold foi aplicado na região 

óssea, foi preciso realizar uma delimitação para que somente a região da mandíbula 

aparecesse na edição, para isso, foi necessário utilizar as ferramentas de edição do 

software, como mostra a Figura 11. 

 
Figura 11 - Delineamento da Mandíbula 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
e) Criação do Modelo 3D: após realização dessas etapas, foi utilizado a 

ferramenta make model para que fosse criado o modelo, logo após o modelo foi salvo 

em arquivo STL para posteriormente realizar a impressão tridimensional, como mostra 

a Figura 12. 

 
Figura 12 - Criação do modelo 3D 
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4.3 Suavização do modelo 

 
O modelo tridimensional da mandíbula passou pela etapa de suavização, pelo 

software Meshmixer. Nesse programa, foi utilizado o filtro "ShrinkSmooth" para 

suavizar a superfície da mandíbula, sendo assim, apta para a realização da impressão 

tridimensional e concluindo o pós-processamento digital do modelo. Na Figura 13 A 

mostra o modelo importado no software e na Figura 13 B com a aplicação do filtro. 

 
Figura 13 - Suavização da mandíbula no Meshmixer 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
4.4 Aplicação de aumento da escala e separação das partes 

 
O primeiro passo foi a separação da mandíbula. Para isso, foi realizado no 

software Meshmixer a separação da mandíbula, onde utilizamos o modo “Plane Cut” 

para direcionar o corte desejado como mostrado na Figura 14. 
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Figura 14 - Aplicação do “Plane Cut” 
 
 
 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
O plano de corte foi posicionado entre os dentes 31 e 41, logo após foi 

realizada a separação da mandíbula, formando em duas hemimandíbulas (Figura 15), 

e por fim, as partes foram salvas em arquivo STL para a realização da impressão. O 

modelo de mandíbula também passou por um aumento de escala, que permitiu que 

seu tamanho fosse ampliado, assim, saindo de seu tamanho original. Para isso, cada 

parte da mandíbula foi ampliada em 200%. 

 
Figura 15 - Separação da mandíbula no Meshmixer 

 
 

 
Fonte: elaborados pelos autores (2021). 
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4.5 Impressão do modelo 3D 

 
A impressão do modelo foi realizada em impressora 3D da marca 3DLab, 

modelo Force One, com o método FFF, com o filamento ABS, como mostrado na 

Figura 16. Durante o processo de impressão da mandíbula, houve a pandemia de 

COVID-19, e, portanto, a execução da pesquisa foi interrompida em função do 

regramento da instituição de ensino. Assim, foi realizada a impressão externa ao 

IFSC, no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Essa instituição é parceira de pesquisa 

do IFSC, e conta com toda estrutura necessária para impressão de modelos 

anatômicos 3D usados no planejamento pré-cirúrgico de seus procedimentos. Após a 

impressão do modelo, finalizou-se o processo com as etapas descritas nos resultados 

e com a exposição do mesmo ao vapor de acetona, deixando a superfície mais 

uniforme e esteticamente agradável. 

 
Figura 16 - Impressora 3D da marca 3DLab, modelo Force One 

 

Fonte: Impressora 3DLab (2021). 

 
Foi realizada a impressão tridimensional do modelo de mandíbula pelo 

software Simplify 3D, encarregado pela ligação entre o computador e impressora, e 

foram aplicadas as configurações da impressão para o filamento ABS. Neste software 

foi aplicada a configuração suporte ao modelo (Figura 17) a fim de que a 

hemimandíbula não estivesse impressa diretamente no ar. A temperatura da mesa da 

impressora foi de 110ºC e a temperatura da extrusora foi de 230°C, com o diâmetro 
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do bico da extrusora de aproximadamente 0,40mm. Utilizamos para cada 

hemimandíbula cerca de 163,19g e 172,69g de material, respectivamente, totalizando 

aproximadamente 335,88g de filamento ABS para a mandíbula completa. 

 
Figura 17 - Software Simplify 3D com a hemimandíbula 

 

 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 

Cada hemimandíbula teve uma duração de impressão de aproximadamente 

08 horas, totalizando 16 horas para a mandíbula completa, Figura 18. 

 
Figura 18 - Processo de impressão da hemimandíbula 

 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 
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4.6 Pós processamento do modelo 3D 

 
Finalizada a impressão do modelo 3D, foi realizada a etapa inicial do pós- 

processamento, em que consistiu na retirada dos suportes que sustentam as 

respectivas hemimandíbulas como mostra nas Figuras 19. 

 
Figura 19 - Retirada do filamento suporte das hemimandíbulas 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
Em seguida foi realizado o processo de lixamento do modelo para retirar as 

imperfeições causadas durante a impressão. Para isso, foi utilizada uma lixa para 

madeira de grãos A150 para realizar este procedimento como mostrado na Figura 20. 

Logo após, foi colocada num pote com papel toalha e acetona, a fim de deixar a peça 

descansando no vapor da acetona, deixando a superfície mais homogênea e 

esteticamente agradável. 
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Figura 20 - Processo de lixamento das hemimandíbulas 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
 

As pesquisadoras deram início à etapa de impressão da mandíbula. A 

impressão da hemimandíbula direita ocorreu sem imprevistos, porém, durante a 

impressão da hemimandíbula esquerda, observou-se uma falha na impressão, um 

descolamento de camada localizado na região do ângulo da hemimandíbula (Figura 

21 A). Isso ocorre geralmente quando o material resfria muito mais rápido do que 

deveria, problema bastante comum no material ABS. Para resolver esta questão, 

utilizamos uma parte do filamento suporte com um pouco de acetona P.A 98%, 

diluindo até obter um aspecto de gel (Figura 21 B). Foi utilizado um pincel n°02 com 

ponta fina para auxiliar no preenchimento da falta de camada na hemimandíbula 

(Figura 21 C). 
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Figura 21 A - Falha na camada do ângulo da hemimandíbula esquerda; B - Mistura aplicada na 
hemimandíbula esquerda; C - Diluição de filamento suporte com acetona P.A 98% 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 

 
Logo após, foi realizada a junção das partes, onde foi feito com a utilização 

de acetona P.A 98%, e com o auxílio de um pincel n°02 para que as partes se fixassem 

corretamente como mostra na Figura 22. 

 
Figura 22 - Junção das partes da mandíbula 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
Posteriormente, foi realizada a preparação de um reservatório de plástico 

contendo papel toalha e um suporte metálico para segurá-lo. O modelo 3D foi 

colocado dentro do reservatório como mostra na Figura 23 e logo depois aplicou-se 

acetona nas folhas de papel toalha. Por último, o reservatório foi fechado para que o 

vapor de acetona não se perdesse no local. 



37  

 
 

Figura 23 - Colocação da mandíbula no reservatório com acetona P.A 98% 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
Para LIMA (2015) o uso da acetona como solvente para o filamento ABS tem 

melhoria no acabamento superficial das peças, avaliados em relação à rugosidade da 

peça. E uma das características desse método é a utilização do vapor de acetona. 

 
Figura 24 - Reservatório fechado com a mandíbula descansando no vapor da acetona P.A 98% 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
O modelo 3D da mandíbula foi retirado do reservatório onde continha o vapor 

da acetona após um período de 3 horas, obtendo-se como resultado o aspecto mais 

liso e brilhante na sua superfície. 
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Figura 25 - Mandíbula finalizada com o vapor da acetona P.A 98% 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
Finalizada esta etapa, o modelo tridimensional da mandíbula passou pela 

avaliação das discentes, que observaram que de todos os acidentes ósseos descritos 

no check-list. A fossa digástrica e a fóvea sublingual encontravam-se muito discretas 

comparadas à de uma peça de estudo. 

Para solucionar isso, observaram que não havia necessidade de reimprimir o 

modelo, somente modelar manualmente com o auxílio de uma mini retífica, marca 

Dremel, modelo 4000-M/2, conforme Figura 26, e acetona para o acabamento destes 

dois acidentes ósseos, para ficarem em conformidade com o check-list. 
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Figura 26 - Mandíbula remodelada com a mini retífica 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
 

Foi utilizada a ponta paralela de óxido de alumínio para dar profundidade à 

fossa digástrica e fóvea sublingual. 

 
Figura 27 - Antes e depois dos ajustes finais respectivamente 

 
 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 
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Na Figura 27, foi de fácil visualização a diferença de profundidade dos 

acidentes ósseos ajustados. 

 
Figura 28 - Mini retífica utilizada 

 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
Encerrado o processo de reavaliação da mandíbula, as discentes confirmaram 

que o modelo tridimensional da mandíbula está apto para a didática na disciplina de 

anatomia. 

Com base no software Simplify 3D, utilizado para a produção das 

hemimandíbulas, foram utilizados cerca de 163,19g e 172,69g de material 

respectivamente para cada hemimandíbula, utilizamos cerca de 100ml de acetona 

para a junção das partes e para fins estéticos do modelo. Para facilitar, realizamos um 

quadro explicativo, como mostra o Quadro 2. 
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Quadro 2 - Quantidade de itens e valores utilizados na Mandíbula 3D 

 

 
Item 

 

 
Quantidade 

vendida 

 

 
Quantidade 

utilizada 

 

 
Valor 

comercial 

Valor equivalente 
usado 

Filamento ABS 1Kg 335,88 g R$95,00 R$31,38 

Acetona P.A 98% 1L 100ml R$117,00 R$11,70 

Pincel n°02 - 
ponta fina 

01 unidade 01 unidade R$2,50 R$2,50 

Lixa grãos A150 01 unidade 01 unidade R$1,10 R$1,10 

TOTAL - - R$252,49 R$46,68 

Fonte: elaborados pelos autores (2021). 

 
O valor total gasto para a realização de um modelo de mandíbula 3D foi de 

aproximadamente R$46,68, levando em consideração o uso de uma impressora 3D 

própria ou com instituições parceiras que possuam. Observa-se que o modelo de 

mandíbula produzido, é mais barato do que um modelo tridimensional do mercado, 

levando em conta que o valor comercial de uma mandíbula tridimensional está 

custando aproximadamente R$350,00. 

Conforme Henrique (2018, p.42), "presume-se que o modelo 3D, quando 

utilizado para fins do ensino, auxiliaria tanto alunos quanto professores. Poderia ser 

utilizada dentro de sala de aula para a demonstração das estruturas pelo professor, 

bem como para a aplicação de exercícios referentes ao estudo da mesma." 

Thais (2018) diz que a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) 

buscou um modo de aprimoramento do modelo de ensino de anatomia, buscando 

outras possibilidades na literatura, congressos e eventos de educação médica quando 

foi identificaram a possibilidade do uso da impressora 3D para o desenvolvimento de 

peças anatômicas. Acreditando que esse novo recurso de ensino da anatomia possa 

melhorar a compreensão e fixação dos assuntos (BERTTI et al., 2019). 

As peças anatômicas confeccionadas em 3D trazem como vantagens alguns 

aspectos, como: durabilidade, facilidade de reprodução, e evita as questões legais, 

religiosas, financeiras, relacionadas ao cadáver (MCMENAMIN et al., 2014), as peças 

podem ainda ser redimensionadas a parte do banco de dado para tamanhos maiores 

ou menores que a peça original, facilitando visualizar estruturas anatômicas desejadas 

(ABOUHASHEM et al., 2015) a peça anatômica em 3D pode ainda ser produzida com 
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materiais diferentes, o que permite retratar tecidos diferentes com texturas diferentes 

(MOGALI et al., 2019). 

Os biomodelos, quando aplicados em salas de aula, não apresentam 

desvantagens em relação ao modelo animal real. Além da geração de modelos 

fidedignos,         a         quantidade         de         peças          impressas          pode 

ser maior que a quantidade de cadáveres disponíveis (THOMAS; HISCOX; 

DIXON; POTGIETER, 2016). 

Para Reis et al. (2017) a impressão 3D é uma tecnologia emergente para a 

produção de modelos anatômicos voltados para o ensino na área da anatomia em 

geral. Também, segundo Lipson (2007), modelos 3D auxiliam discentes com algum 

tipo de deficiência visual na interpretação dos acidentes ósseos. 

De acordo com Judas (2019), julga-se que o modelo 3D também beneficiará 

os docentes por meio do andamento das aulas expositivas e práticas, onde o ele pode 

ser utilizado para exemplificar de modo prático, interativo e dinâmico as estruturas 

anatômicas, saindo da esfera teórica. 

Ressalta-se que para a utilização da prototipagem, é preciso que se tenha um 

exame de imagem. De acordo com ADOLPHS et al.(2013) o exame de imagem que 

pode ter uma melhor indicação para esse estudo é a tomografia computadorizada. 

Através dela pode se obter com precisão a anatomia da mandíbula para a 

prototipagem. 
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5 CONCLUSÃO 

 
Acredita-se que a criação do modelo 3D da mandíbula demonstre sucesso no 

ensino prático de anatomia e proporcione resultados positivos para discentes que 

buscam aperfeiçoar seu conhecimento prático. 

Durante a fase teórica da pesquisa, não houveram limitações, porém, ao 

iniciar a fase prática, iniciou-se a quarentena, devido a pandemia Covid-19, e a 

pesquisa ficou em torno de 12 meses suspensa, até as discentes conseguirem realizar 

a impressão na instituição parceira, o Hospital Infantil Joana de Gusmão. Sendo 

assim, a única limitação da pesquisa foi conseguir um local para dar início a impressão 

do modelo 3D. 

As discentes conseguiram refazer os acabamentos do modelo manualmente, 

somente com a utilização de acetona, sem a necessidade de reimpressão. Sendo 

assim, a avaliação do modelo tridimensional da mandíbula foi realizada com sucesso 

pelas pesquisadoras do estudo, por meio da utilização do check-list (Apêndice A) que 

contém as estruturas anatômicas descritas na literatura. 

Além disso, presume-se benefícios aos docentes, em aulas expositivas e 

práticas, pois este processo cria um vínculo entre aluno, professor e instituição, tendo 

em vista que o modelo 3D é utilizado dentro da instituição e pode ser produzido dentro 

da mesma. 

As discentes consideram a chance de que outros discentes, em novas 

pesquisas, possam realizar impressões de diferentes modelos, utilizando esta 

pesquisa como um guia, para no futuro a instituição de ensino ter um esqueleto 

humano completo fabricado dentro dela e pelos próprios alunos. 
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APÊNDICE A - CHECK-LIST DAS ESTRUTURAS ANATÔMICAS DA MANDÍBULA 

PARA AVALIAÇÃO DO MODELO 3D 

 
 
 

 

Estrutura anatômica 
 

Conforme 
 

Não conforme 

 

Corpo 
 

x 
 

 

Ramo 
 

x 
 

 
Ângulo 

 
x 

 

 

Processo condilar 
 

x 
 

 

Processo coronóide 
 

x 
 

 

Incisura da mandíbula 
 

x 
 

 

Processo/arco alveolar 
 

x 
 

 

Espinha geniana 
 

x 
 

 

Fossa digástrica 
 

x 
 

 

Fóvea sublingual 
 

x 
 

 

Fóvea submandibular 
 

x 
 

 

Tuberosidade pterigóidea 
 

x 
 

 
Forame mentual 

 
x 

 

 

Forame da mandíbula 
 

x 
 

 

Protuberância mentual 
 

x 
 

 

Canal da mandíbula 
 

x 
 

 


