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Introdução
Em tratamentos de canal em pacientes que apresentam
calcificação, tipicamente o dente deve ser perfurado com um
broca controlada inteiramente pelo cirurgião, que deve
operar com precisão para evitar danos aos tecidos vizinhos.
Com a intenção de reduzir estes erros, foi proposto a
confecção de uma guia para a broca a fim de proporcionar
maior precisão e confiança no procedimento.

Objetivo
Desenvolver uma guia para auxílio em tratamentos
endodônticos em que o dente do paciente apresente
calcificação.

Fig. 2 – Detecção da calcificação através do exame de tomografia
computadorizada.

Nas imagens obtidas é possível fazer a modelagem 3D da guia no
software Blender <www.blender.org>, levando em consideração a
localização dos canais e calcificações que serão operados. Na Fig.3,
é possível visualizar o projeto da guia finalizado.

Metodologia
Neste projeto, optou-se pela confecção de um molde em resina
para realização de testes. A metodologia empregada no projeto
pode ser representada no fluxograma a seguir.
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Fig. 3 – Projeto da guia endodôntica

Após concluído o projeto da guia, esta é reproduzida em uma
impressora 3D e finalizada para uso na operação de tratamento de
canal dos dentes do molde. A guia, e o resultado obtido, podem ser
vistos na Fig. 4.

Fig. 4 – Resultados obtidos pela guia
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Observando que a confecção da guia obteve resultados
consideravelmente satisfatórios na remoção da calcificação, a
continuação deste trabalho se foca no aperfeiçoamento do
planejamento e precisão da guia.

A partir dos arquivos gerados pela tomografia foi possível
caracterizar um volume reproduzindo o molde (Fig. 1).
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Fig. 1 - Confecção de um modelo em três dimensões com as
características do molde feito em resina

Utilizando o software ITK-Snap <http://www.itksnap.org> é
possível identificar um eventual estado de calcificação, a partir
do ponto em que o canal é interrompido, como mostrado
nas Figs. 1. e 2.
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