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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi validar o desenvolvimento da técnica de fotogrametria 

monoscópica com o uso de celular e software aberto para obtenção de modelos de prótese 

fixa, em comparação com outras técnicas de moldagem digitais e convencionais 

consagradas na literatura. Foi utilizado um modelo mestre em gesso tipo IV (FUJIROCK 

– GC, Japão), obtido por meio da duplicação com silicone de adição (Variotime Easy 

Putty – Heraeus Kulzer, Alemanha) de um manequim odontológico (modelo de 

Dentística – Prodens Top Ref: 4329, Brasil), com preparos dentários para prótese 

fixa nos dentes 13,16, 23 e 26. Estes preparos possuíam marcações em baixo relevo 

nas faces oclusais e vestibulares para mensurar as medidas lineares horizontais 

(distância) e verticais (altura) de cada preparo. Moldagens convencionais e digitais foram 

realizados no modelo mestre randomizados nos seguintes grupos: G1: Modelo Mestre; G2: 

Modelo duplicado obtido por meio da técnica de dupla moldagem com silicone de adição; 

G3: Modelo 3D (em formato. stl) obtido por meio do escaneamento intraoral CEREC 

Omnicam AF; G4: Modelo 3D (em formato. stl) obtido por meio do escaneamento intraoral 

TRIOS 3 Basic; G5: Modelo 3D (em formato. stl) obtido por meio da Fotogrametria 

monoscópica com uso de celular. Foi realizado a análise dos dados para verificar 

normalidade, e o teste do Kruskal-Wallis (p<0,05) de medidas repetidas. Não houve 

diferença estatisticamente significante entre todos os grupos para as medidas horizontais e 

verticais, com desvios padrão e coeficiente de variação com valores baixos. Conclui-se que 

a fotogrametria monoscópica realizada com o uso de celular apresenta acurácia assim 

como às técnicas de moldagem digitais e convencionais. 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

Palavras-chave: Fotogrametria Monoscópica. Fotografia Dental. Fotografia 3D. 

Prótese Fixa. Celular. Moldagem Convencional e Digital. Tecnologia.  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to validate the development of the monoscopic 

photogrammetry technique using a mobile device to obtain models of fixed prostheses, 

compared with others digital and conventional impression techniques established in 

the literature. A master model in dental cast type IV (FUJIROCK  – GC, Japan) was 

used, obtained by duplicating with addition silicone impression (Variotime Easy Putty 

– Heraeus Kulzer, Germany) of a dental dummy prefabricated (Restorative Dentistry 

model – Prodens Top Ref: 4329, Brazil), with dental preparations for fixed prosthesis 

on teeth 13,16, 23 and 26. These dental preparations  had low relief markings on the 

occlusal and buccal surfaces to analyze the horizontal (distance) and vertical (height) 

linear measurements of each preparation. Conventional and digital impressions were 

performed on the master model, randomized into the following groups: G1: Master 

model; G2: Duplicate model obtained through the double molding technique with 

addition silicone; G3: 3D model (in. stl format) obtained by intraoral scanning CEREC 

Omnicam AF; G4: 3D model (in. stl format) obtained through TRIOS 3 Basic intraoral 

scanning; G5: 3D model (in. stl format) obtained through monoscopic photogrammetry 

using a cell phone. Data analysis was performed to verify normality, and the Kruskal-

Wallis test (p<0.05) for repeated measures. There was no statistically significant 

difference between all groups for horizontal and vertical measurements, with standard 

deviations and coefficient of variation with low values. It is concluded that monoscopic 

photogrammetry technique performed with a mobile device presents a similar accuracy 

to digital and conventional impression techniques. 

 

Key-words: Monoscopic Photogrammetry, Dental Photography, 3D Photography, 

Prosthodontics, Mobile Device, Conventional and Digital Impression, Technology.  



 

LISTA E ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

 Poder estatístico Alfa – erro do tipo I = 0,05 
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Wi-Fi Wireless Fidelity – Fidelidade sem fio 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização dos scanners odontológicos possibilita a obtenção de registros 

digitais com alta precisão e exatidão, sendo semelhantes ou superiores às técnicas 

de moldagem tradicionais em alguns casos1,2. Desta forma, é crescente a busca por 

procedimentos clínicos de escaneamento mais rápidos, precisos e padronizados, 

antes ocupados pelas técnicas de moldagem convencionais. No entanto, atualmente 

o alto custo do equipamento digital ainda pode ser um fator de impedimento para o 

profissional cirurgião dentista, restringindo a introdução ao fluxo digital em suas 

clínicas. Por isso, é interessante utilizar técnicas de baixo custo como a fotogrametria1, 

que pode ser empregado também em regiões mais humildes e com maior dificuldade 

de acesso. 

Fotogrametria é uma técnica matemática baseada na geração de coordenadas 

tridimensionais para definir o arranjo espacial de um objeto, identificando pontos 

repetidos em múltiplas imagens adquiridas em diferentes ângulos do mesmo objeto3,4. 

O próprio nome fotogrametria vem de três palavras gregas: foto (luz), gramma 

(registro) e metreo (medida). Em suma, isso significa registrar e medir com o uso da 

luz5. 

A fotogrametria surgiu da radiolocalização, multilateração e radiometria, e tem 

sido usada desde meados do século XIX nas indústrias do espaço, aeronáutica, 

geologia, meteorologia, geografia, turismo e entretenimento6. 

Na área da odontologia, a fotogrametria é utilizada para obtenção de modelos 

digitais por meio da obtenção de imagens intraorais e extraorais com câmeras digitais 

DSLR (Digital Single Lens Reflex)4,7,8, além de ser uma ferramenta muito útil no 

planejamento e avaliação de resultados de cirurgias maxilo-faciais e também na 

confecção de próteses buco-maxilo-faciais6, na ortodontia e cirurgia reconstrutiva5, 

por fornecer um bom registro de tecidos moles9,10. 

A fotogrametria pode ser usada na técnica de estereofotogrametria, na qual 

todas as capturas são feitas simultaneamente por diferentes câmeras digitais em 

diferentes alturas e ângulos em relação ao objeto / sujeito; ou, pela técnica 

monoscópica, no qual apenas uma câmera digital é utilizada para realizar as capturas 

sequenciais em diferentes alturas e ângulos do objeto / sujeito11-13. A indústria digital 

desenvolveu diversos produtos e sistemas para simplificar a aplicação clínica, obtendo 
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resultados cada vez melhores. Portanto, esta tecnologia requer um investimento 

substancial em infraestrutura, hardware e software para a prática clínica14,15. Por esse 

motivo, diversos autores têm buscado processos de baixo custo para a fabricação de 

próteses16, como a utilização de softwares “free sources” e da técnica de fotogrametria 

monoscópica com dispositivos digitais móveis17,18. 

As câmeras digitais têm sido amplamente adotadas na odontologia19, pois as 

fotografias digitais auxiliam na comunicação entre os profissionais cirurgiões dentistas 

e técnicos laboratoriais em relação à morfologia dentária, distribuição de cores das 

superfícies dentais, condições intraorais, além da necessidade de documentação, 

publicação, educação e marketing20-22. As câmaras DSLR são consideradas “padrão 

ouro”, pois permitem tirar fotografias dentais de alta e ótima qualidade23. 

Dispositivos digitais móveis, do tipo smartphone se tornaram muito comuns na 

rotina clínica dos cirurgiões dentistas e pacientes. Além disso, as novas gerações dos 

dispositivos digitais móveis vêm evoluindo em termos de qualidade do sensor, 

resolução e sofisticação das lentes de captura de imagens24, com características de 

câmeras duplas e triplas e configurações que permitem o acesso a recursos, funções 

e ferramentas que antes eram limitadas às câmeras DSLR25, além de conter uma 

capacidade independente de computação (CPU), aplicativos de software, 

conectividade sem fio (Wi-Fi) e tecnologia fotográfica de alta resolução26. As principais 

vantagens dos dispositivos móveis em relação as câmeras DSRL são a leveza, baixo 

custo e fácil uso25,27. 

De acordo com Salazar et al. (2016)6, a técnica de fotogrametria monoscópica 

apresenta excelentes resultados com o uso da câmera digital de um celular do tipo 

smartphone, para confecção de próteses faciais.  

Dentre as técnicas de moldagens intraorais utilizadas na odontologia, a 

acurácia dos scanners intraorais e da técnica de moldagem convencional é muito bem 

conhecida e consagrada, dentro de suas características28-30, podendo servir de 

parâmetro para validação da fotogrametria monoscópica.  

Ressalta-se, por tanto, que o objetivo deste estudo foi validar o 

desenvolvimento da técnica de fotogrametria monoscópica com o uso de celular para 

obtenção de modelos de prótese fixa, em comparação com um modelo mestre (Grupo 

controle) e outras técnicas de moldagem digitais e convencionais consagradas na 

literatura.  
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2 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Dentro das limitações deste estudo, no período de tempo analisado, as 

seguintes conclusões foram: 

1. Foi possível gerar modelos 3D com o uso da fotogrametria monoscópica 

por meio de fotos obtidas por um dispositivo digital móvel. 

2. Software livre e equipamentos de baixo custo operacional são uma 

alternativa viável para a captura da anatomia dental, com a finalidade de 

gerar modelos físicos de trabalho e desenhar modelos virtuais 3D para 

prótese fixa. 

3. A fotogrametria monoscópica por meio de celular nos permite obter 

modelos digitais com a acurácia para confecção de prótese fixa, similar às 

técnicas de moldagens convencionais e digitais. 
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