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A INFLUÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO ARQUIVO .STL NA OBTENÇÃO DE
MODELOS DIGITAIS E IMPRESSOS
ABSTRACT
Statemente of the problem. Different .STL file resolutions can directly influence the
accuracy of digital models and the achievement of printed models.
Objective. The objective is to evaluate the accuracy of digital and printed models
obtained from different .STL file resolutions.
Material and methods. A single master model was scanned ten times using (CEREC
Omnicam, Dendsply Sirona), of these ten scans each was exported in three different
resolutions (high, medium and low resolution), totaling 30 resolutions (N=30). For the control
group, the master model was scanned with a bench scanner (in Eos X5, Sirona), resulting in
only one .STL model (GC). All resolutions were 3D printed (Anycubic Photon S) totaling 30
physical models with resin for dental models (Prizma 3D model, Makertech labs). These
models were scanned in a bench scanner to obtain the .STL of the printed models to be
evaluated. All file analyzes were performed using the 3D comparison software (Geomatic
Control, 3D Systems). To analyze the accuracy of the measurements in each type of
resolution, the Shapiro-Wilk normality test was performed. As the ANOVA residuals did not
show a normal distribution (p-value <0.05), the non-parametric Kruskal-Wallis test was used
to compare the groups to bench scanning, followed by the Dwass-Steel-Critchlow- Fligner for
multiple comparisons. To test the reproducibility of the measurements, the t test was used to
compare whether the averages of the differences were equal to zero for each type of
resolution. For the maximum and minimum means, as the data did not present a normal
distribution, the Wilcoxon test was used.

Results. It is verified that for both digital and printed models there was no statistical
difference between the groups for all the evaluated resolutions (p-value> 0.05). The
average maximum and minimum deviations are close to 50 microns (μm).
Conclusions. Different .STL file resolutions had no influence on the accuracy of print
and digital models.

CLINICAL IMPLICATIONS
O uso de diferentes tipos de resoluções .STL podem influenciar na qualidade dos modelos
digitais e impressos obtidos e consequentemente na qualidade final dos trabalhos executados a
partir dos escaneamentos digitais.
INTRODUCTION
Atualmente com o uso da tecnologia computer aided imagem, computer aided design e
computer aided manufacture (CAI/CAD/CAM) (Kayatt & Neves., 2013) sendo cada vez mais
implementada em consultórios e laboratórios (Blatz., 2019), é possível a redução do tempo de
cadeira tanto para pacientes como para os dentistas, possibilitando a manufatura de trabalhos
em sessões únicas e diminuindo o desconforto do paciente, já que é eliminado os matérias de
moldagem convencionais (Spitznagel et al., 2018; Glisic et al., 2019). Porem por muitos anos
o acesso a esse tipo de tecnologia estava muito restrito devido ao alto custo de seus
equipamentos (Farook et al., 2020). Muitas empresas não disponibilizavam softwares abertos
para que o usuário pudesse ter a liberdade de comprar equipamentos de diferentes empresas.
Ficando assim presos e vinculados a uma única empresa (Barbarash et al., 2016).
Nas últimas décadas, o surgimento de novas empresas e softwares de planejamento gratuitos
(Kernen et al., 2020) possibilitou que muitos cirurgiões dentistas e laboratórios adquirissem

tais equipamentos, já que os valores se tornam cada vez mais acessíveis (Jokstad., 2017).
Muitas dessas empresas se não todas, possuem softwares abertos para que o usuário consiga
trabalhar de forma livre (Boulanger., 2005). Atualmente as extensões de arquivo mais
utilizadas são Standard language tesselation (.STL) e Polygon file format (.PLY), (Ting-shu
S., Jian S., 2015) sendo a .STL considerada uma extensão de leitura universal, qualquer
software 3D consegue identificar tal formato, já a extensão .PLY sendo um tipo de arquivo
que possui malhas 3D coloridas; (Richert et al., 2017).
O tamanho dessas extensões pode ser influenciado diretamente a forma de como foi realizado
o escaneamento (Latham., 2019; Mennito et al., 2018), escaneamentos repetidos da mesma
área, áreas extensas, complexidades anatômicas e superfícies altamente reflexivas (Resende et
al., 2019), tem influência direta no tamanho do arquivo, na pratica podendo influenciar no
modelo obtido tanto digitalmente como impresso em 3D (Ender et al., 2013) um modelo de
baixa exatidão traz um trabalho de pouca qualidade e pouca longevidade (Zarauz et al., 2019)
e arquivos muito grandes podem sobrecarregar o equipamento de armazenamento.
Para esses modelos com muitos dados, alguns softwares 3D, tem dificuldade para leitura das
extensões já citadas, necessitando que o laboratório faça uma redução de triangulas da malha
manualmente dentro do software sendo utilizado (Farook et al., 2020). Porem uma empresa
(Cerec Dental Systems) possibilita que seus escaneamentos sejam exportados em diferentes
resoluções de arquivo .STL, sendo elas alta resolução (A.R.), media resolução (M.R.) e baixa
resolução (B.R.), sendo que AR apresenta 100% dos triângulos da malha, MR 75% e BR 25%
dos triângulos (Abad-Coronel e tal., 2022). Quantidades diferentes de triângulos, na pratica
implicam que o modelo digital possui ou não mais detalhes, consequentemente o modelo
impresso pode ou não apresentar menos ou mais detalhes. (Lin., 2006)

Atualmente poucos estudos estão disponíveis sobre a exatidão desses três tipos de resoluções
e suas influencias na obtenção de modelos impressos e digitais. Exatidão sendo dividida em
duas classificações, veracidade: descreve o quanto a medição se desvia das dimensões reais
do objeto medido (ISO 5725-1) e a reprodutibilidade: descreve o quão perto as medições
repetidas estão umas das outras (ISO 5725-1).
No entanto não se sabe se diferentes tipos de resolução têm influência direta na impressão de
modelos 3D em arco total. Portanto o objetivo desse trabalho é comparar diferentes tipos de
resoluções .STL na obtenção de modelos digitais e impressos. Tendo como hipótese nula que:
não há diferença entre os diferentes tipos de resoluções .STL na qualidade final dos modelos
digitais e impressos.
MATERIAL AND METHODS
A partir de um modelo mestre e um escâner previamente calibrado, foram realizados dez
escaneamentos intra orais (CEREC Omnicam, Dentsply Sirona) por um único operador
seguindo protocolo de escaneamento da empresa (Dentsply Sirona 2019) (Figura1), o
equipamento com atualização de software 4.6.1. Desses dez escaneamentos cada um foi
exportado em três diferentes resoluções, totalizando um N de 30 resoluções, separados então
em grupo alta resolução digital, media resolução digital e baixa resolução digital.
Para o grupo controle, o mesmo modelo mestre foi escaneando apenas uma vez em escâner de
bancada (in Eos X5, Sirona), resultado em apenas um modelo .STL (GC). A partir de todos os
.STL obtidos, exceto o de bancada, foram então impressos em 3D com resolução de 50 micras
(Anycubic Photon S) (Ko et al., 2021) 30 modelos físicos com resina própria para modelos
odontológicos (Prizma 3D model, Makertech labs), e classificados em três grupos: grupo alta
resolução impresso, media resolução impresso e baixa resolução impresso (ARI, MRI e BRI).

Então os mesmos modelos foram novamente escaneados em escâner de bancada para serem
avaliados em um software de comparações 3D (Geomatic Control, 3D Systems) (Figura 2).
Para avaliação da veracidade dos modelos impressos, todos ARI, MRI e BRI foram
sobrepostos ao GC com auxílio da ferramenta “alinhamento inicial” disponível dentro do
software, após cada alinhamento as malhas eram cortadas acima da linha de junção muco
gengival, eliminando excessos que não fossem interessantes para a análise, com a ferramenta
“best-fit” era feito o alinhamento final e então gerado o relatório de diferenças entre os
modelos, totalizando dez relatórios por grupo (figura 3).
Para avaliação da reprodutibilidade, os modelos impressos eram comparados dentro de seus
respectivos grupos, seguindo todas as etapas já citadas anteriormente, porem eliminando o
CG, já que as avaliações eram para identificar se a resolução influencia na reprodutibilidade
do escaneamento. Da mesma forma foi avaliada a veracidade e reprodutibilidade dos modelos
digitais. Seguindo todos os passos supracitados. Todos os valores apresentados pelo software
se apresentam em milímetros (mm).
Para analisar a exatidão das medidas em cada tipo de resolução, realizou-se primeiramente o
teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Observou-se que os valores dos resíduos da análise de
variância não apresentaram distribuição normal (p-valor<0,05) em todas as resoluções.
A distribuição dos resíduos da análise de variância e a igualdade de variância foram
analisados por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Como os resíduos
da ANOVA não apresentaram distribuição normal (p-valor <0,05), utilizou-se o teste nãoparamétrico de Kruskal-Wallis para comparação dos grupos ao escaneamento de bancada,
seguido do teste de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner para as comparações múltiplas.
Para testar a reprodutibilidade das medidas, utilizou-se o teste t para comparar se as médias
das diferenças eram iguais a zero para cada tipo de resolução, pois espera-se que as diferenças

sejam mínimas ou próximas de zero. Para as medias máximas e mínimas, como os dados não
apresentaram distribuição normal, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para a realização das
análises utilizou-se o software Jamovi, Versão 2.3 (The jamovi Project, 2022). Considerou-se
o nível de significância de 5%.
RESULTS
Para verificar veracidade das avaliações, por meio do teste de Kruskall-Wallis, verifica-se que
para modelos digitais não houve diferença estatística entre os grupos para todas as resoluções
avaliadas (p-valor> 0,05). Na tabela 1 podemos notar que as medias de desvios máximos e
mínimos se apresenta próximo a 50 micras (μm).
Para avaliar reprodutibilidade, foi realizado o teste t para avaliar se essas médias eram
diferentes de zero ou não. Para as três resoluções, verificou-se que essa diferença não foi
significativa (p-valor>0,05) indicando boa precisão das medidas esses resultados podem ser
vistos na tabela 2 modelos digitais comparados dentro de seus respectivos grupos, os valores
se apresentaram próximos a 30 μm de diferença.
Para os resultados de veracidade dos modelos impressos comparados ao CG tabela 3, a média
dos desvios se apresentam próximas de 65 μm, já na tabela 4 os resultados das avaliações dos
modelos impressos para reprodutibilidade, a media dos valores dos desvios máximos e
mínimos se apresentam próximos a 60 μm de diferença.

DISCUSSION
A hipótese nula deste trabalho foi aceita, já que não existe diferença estatística entre
diferentes resoluções de arquivo .STL na obtenção de modelos digitais e impressos.

Atualmente muitas empresas existentes no mercado disponibilizam a exportação de imagens
em vários formatos, sendo o mais utilizado .STL, esse tipo de arquivo pode ser identificado
em qualquer tipo de software 3D (Kernen et al., 2020). Porém a Sirona disponibiliza três
possíveis resoluções de arquivo .STL dentro de seus softwares, .STL em alta, média e baixa
resolução.
A diferença pode ser vista na pratica pelos tamanhos de arquivos, e como envia-los, o envio
pode ser dificultado ou não, o armazenamento de arquivos em alta resolução tornam o espaço
no disco rígido do computador limitado (Farook et al., 2020), podendo até diminuir sua
eficiência. Arquivos mais leves são mais fáceis de se enviar e facilitam a comunicação
clínica/laboratório, facilitando o armazenando de muitos dados para trabalhos mais
complexos como: ortodontia, cirurgias ortognaticas, cirurgia guiada de implante e
reabilitações com próteses fixas.
Porem já se sabe que a redução da malha pode ser feita a partir de softwares de planejamento
gratuitos, sem que haja a perda significativa de qualidade da malha, alguns softwares mais
utilizados sendo (meshmixer, meshlab e SculptGL), para trabalhos menores como próteses
fixas, 25% da malha se torna uma diferença insignificante, já para trabalhos maiores como
supracitados, a diferença entre 100% e 25% chega a ser de 100 micras (Farook 2021).
Uma empresa voltada para tratamentos odontológicos não disponibilizaria em seus
equipamentos opções de exportação que prejudicariam o tratamento de seus pacientes, como
justificativa a mesma diz que disponibiliza diferentes resoluções para que seja possível a
leitura de malhas em diferentes softwares de planejamento gratuitos, e tiram total
responsabilidade da empresa após exportação em diferentes resoluções (Sirona, 2019).
A possibilidade que a empresa traz de exportar em baixa resolução, tem como vantagem a
possibilidade de armazenamento de tratamentos finalizados fora do equipamento, assim além

de liberar espaço para o escâner, o local de armazenamento desses arquivos não fica
sobrecarregado. Dentistas que não querem investir em computadores de ponta e não tem
interesse em softwares pagos, podem optar por trabalhar com malhas reduzidas em softwares
gratuitos e em computadores mais acessíveis. (Boulanger., 2005)
Optar por imprimir os modelos com precisão de 50 μm pode ter tido influencia direta nos
resultados que foram apresentados nas tabelas 3 e 4, porem o tempo e custo pode ter valores
superiores quando comparados a impressões de 100 μm que tem uma maior velocidade de
impressão (Ko et al., 2021). Ficando a critério do cirurgião dentista e laboratório qual
precisão será utilizada.
Porem vale ressaltar que experiencia do operador é um fator importante para que estas
resoluções apresentem os mesmos resultados de reprodutibilidade como vistos nas tabelas 2 e
4, já que a mesma independe da veracidade ao modelo mestre. Escaneamentos repetidos, não
seguir o protocolo de escaneamento da empresa, não realizar atualizações de software podem
contribuir para um escaneamento pobre em detalhes. (Latham et al., 2019; Mennito AS et al.,
2018).
Este trabalho traz uma proposta que procura simplificar o uso do fluxo de trabalho
CAD/CAM chairside. Com muitas opções em mãos, muitas vezes o usuário se encontra em
dúvida de como prosseguir com o tratamento, mostrando para o mesmo que independente da
resolução que ele o selecionar terá o mesmo resultado final. Independente da resolução de
exportação selecionada pelo cirurgião dentista, o mesmo pode obter bons resultados em seus
modelos impressos. (Abad-Coronel C et al., 2022).
Os resultados do presente estudo precisam ser interpretados com cautela, pois embora a
exatidão tenha sido ideal, mudar o tipo de impressora e resina pode não trazer os mesmos
resultados, já que cada fabricante possui uma formulação diferente. Também temos que levar

em consideração de como este trabalho não foi realizado em boca, excluímos os vieses de
saliva, movimentação do paciente, abertura de boca e tecidos moles. Sugerindo estudos
clínicos futuros para comprovar resultados obtidos neste trabalho.
CONCLUSION
De acordo com os resultados obtidos neste estudo in vitro, pode-se tirar as seguintes
conclusões:
1) As três opções de resolução não tiveram diferença estatisticamente significativa em
veracidade e reprodutibilidade.
2) Resoluções mais baixas podem ser uma excelente alternativa para facilitar a comunicação
dentista e laboratório e evita o uso de outros softwares não próprios para odontologia para
compactação de malhas;
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TABLES
Percentis

resolução

avg+

Média

Mediana

25th

75th

alta

0.0487

0.0500

0.0446

0.0551

baixa

0.0506

0.0510

0.0443

0.0554

media

0.0495

0.0514

0.0441

0.0569

Percentis

resolução

avg-

Média

Mediana

25th

75th

alta

-0.0415

-0.0413

-0.0463

-0.0388

baixa

-0.0383

-0.0375

-0.0439

-0.0350

media

-0.0387

-0.0377

-0.0439

-0.0361

Tabela 1: Resultados em mm das comparações dos modelos digitais quando sobrepostos ao
modelo mestre, os percentis mostram que para todas resoluções os desvios estiveram entre 50
e 30 micras de desvio

Percentis

Avg+

resolução

Média

Mediana

25th

75th

alta

0.0294

0.0265

0.0192

0.0369

baixa

0.0305

0.0278

0.0195

0.0381

media

0.0297

0.0267

0.0192

0.0368

Percentis

resolução

Avg-

Média

Mediana

25th

75th

alta

-0.0309

-0.0281

-0.0366

-0.0228

baixa

-0.0309

-0.0275

-0.0360

-0.0224

media

-0.0305

-0.0274

-0.0357

-0.0226

Tabela 2: Resultados em mm das comparações intra grupos para modelos digitais, mostrando
percentis das medias dos valores também todos próximos a 30 micras de desvio

Percentis

resolução

avg+

Média

Mediana

25th

75th

alta

0.0641

0.0577

0.0505

0.0638

baixa

0.0669

0.0565

0.0541

0.0634

media

0.0671

0.0584

0.0548

0.0703

Percentis

resolução

avg-

Média

Mediana

25th

75th

alta

-0.0998

-0.0948

-0.108

-0.0913

baixa

-0.1031

-0.0981

-0.112

-0.0947

media

-0.1020

-0.0991

-0.102

-0.0970

Tabela 3: Resultados em mm das comparações dos modelos impressos quando sobrepostos
ao modelo mestre, os percentis mostram que para todas resoluções os desvios estiveram
próximos a 65 micras e 100 micras

Percentis

Avg+

resolução

Média

Mediana

25th

75th

alta

0.0536

0.0535

0.0360

0.0360

baixa

0.0531

0.0450

0.0334

0.0729

media

0.0525

0.0490

0.0359

0.0622

Percentis

resolução

Avg-

Média

Mediana

25th

75th

alta

-0.0661

-0.0530

-0.0868

-0.0380

baixa

-0.0742

-0.0524

-0.0360

-0.0224

media

-0.0660

-0.0536

-0.0934

-0.0412

Tabela 4: Resultados em mm das comparações intra grupos para modelos impressos,
mostrando percentis das medias dos valores entre 30 e 75 micras
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Figura 2

Figura 3

LEGENDS
Figura 1: Padrao de escaneamento sugerido no manual da empresa Sirona para o
escaner intra oral CEREC Omnicam
Figura 2: Software de comparações e sobreposições 3D (Geomatic Control)
Figura 3: Relatório gerado após cada avaliação, mostrando valores em mm, e cores
que representam desvios máximos (vermelho) e mínimos (azul).

