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RESUMO 

 

As técnicas tradicionais descritas para confecção de próteses oculares dispendem de 

longo tempo de trabalho. O uso de recursos digitais pode otimizar o processo de 

confecção, obtendo resultados mais estéticos. A proposta deste estudo é apresentar 

uma metodologia digital para a obtenção da porção ocular das próteses óculo-

palpebrais utilizando um smartphone, calibração de cor com elemento fiduciário e 

impressão 2D. Uma fotografia do olho em máxima abertura de dois pacientes com 

coloração de íris diferente (clara e escura) foi obtida com a câmera de um smartphone 

acoplada a um filtro de luz polarizador. Uma segunda fotografia do olho dos pacientes 

foi obtida com uma câmera DSLR com o objetivo de ter uma referência em termos de 

qualidade fotográfica e captura de cor. A calibração de cor das fotografias foi feita 

usando um software de edição de imagem mediante os valores L*a*b* de um elemento 

fiduciário. As fotografias foram impressas e coladas sobre um conformador de órbita 

de resina acrílica para obter a prótese ocular. O tempo de manufatura da prótese 

ocular foi cronometrado. As fotografias digitais obtidas com o smartphone, 

comparadas com as obtidas com a câmera DSLR, apresentaram uma cor mais 

saturada em relação a cor real do olho dos pacientes, porém essa diferença foi pouco 

perceptível no resultado final da prótese ocular. O tempo de manufatura total destas 

próteses foi menor que 20 minutos. A metodologia digital proposta diminuiu o tempo 

de manufatura das próteses oculares, eliminando as etapas de caracterização manual 

e permitiu obter próteses personalizadas, atingindo as características físicas dos 

pacientes.  

 

Palavras-chave: Prótese ocular. Cor. Fotografia digital. 
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ABSTRACT 

 

Traditionally techniques described in literature for manufacturing ocular prosthesis are 

time-consuming. The use of technologies could improve this laborious process, 

obtaining better aesthetic outcomes. This study proposes a digital methodology to 

manufacture the ocular portion of orbital prosthesis using a smartphone camera, color 

calibration with a fiduciary element and 2D impression. A photography of the eye in 

maximum opening of two patients with different iris color was taken with a smartphone 

camera and a light filter attached to it. A second photography of the patients' eyes was 

taken using a DSLR camera with the purpose of having a reference in terms of 

photography quality and color capture. Photography color calibration was done using 

an image edition software by means of L*a*b* values of a fiduciary element. The 

photographs were printed and then glued over a resin acrylic scleral blank to obtain 

the ocular prosthesis. Elaboration time of the ocular prosthesis was registered with a 

chronometer. The color in the photographs obtained with the smartphone's camera 

was more saturated than in the photographs obtained with the DSLR camera, however 

that difference was little perceptive in the final outcome of the ocular prosthesis. Total 

elaboration time of this prosthesis was less than 20 minutes. The digital methodology 

proposed, reduced the elaboration time of ocular prosthesis by eliminating hand-

painting and manual work and allowed to obtain customized prosthesis attaining the 

physical characteristics of the patient. 

 

Keywords: Ocular prosthesis. Color. Digital photography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os defeitos oculares (DO) ou óculo-palpebrais (DOP) podem ser causados por 

acidentes, malformações congênitas ou como decorrência da extirpação cirúrgica de 

um tumor na região óculo-palpebral.(1–3) Além da incapacidade visual que os pacientes 

apresentam, há também aspectos psicológicos que podem surgir, tais como estresse 

emocional, ansiedade e depressão como consequência da falta de identificação que 

sentem com sua aparência física.(4–6) A identificação do paciente pode ser recuperada 

por meio da reabilitação com prótese ocular (PO) ou óculo-palpebral (POP), 

contribuindo para uma melhora na saúde mental dos pacientes e a sua reinserção na 

sociedade .(7–9) 

As próteses oculares são indicadas quando o defeito é limitado à ausência do 

globo orbitário e; as próteses óculo-palpebrais são indicadas quando o defeito inclui, 

além da ausência do globo ocular, a de tecido orbitário, pálpebras e até 

sobrancelhas.(10,11) O tempo dispendido para confecção destas próteses é extenso 

devido à complexidade técnica, tanto clínico como laboratorial,  para obter uma peça 

com alto grau estético, o que naturalmente gera um retardo no tempo total de 

reabilitação dos pacientes.(8,9,12–14) Nos casos de reabilitações com POP, o tempo de 

confecção é ainda maior devido à necessidade de elaborar duas próteses, a óculo-

palpebral e a ocular que vai internamente à primeira. 

Existem, principalmente, duas técnicas tradicionais para elaboração de PO 

descritas na literatura: a pintura da íris, com caracterização da esclera de forma 

manual e o uso de íris pré-fabricadas, com caracterização da esclera de forma 

manual.(15) A diferença entre as duas técnicas é apenas a forma de obtenção da íris, 

pois em ambos os métodos deve-se fazer uma pintura manual da esclera, fato que 

requer habilidade e um variado tempo de trabalho por parte do profissional, o que 

depende das suas aptidões e nível de treinamento. Na primeira técnica, a pintura da 

íris pode ser feita sobre diferentes substratos: disco de papel, disco de acetato, botões 

oculares translúcidos ou diretamente sobre a resina acrílica da esclera.(16) De modo 

geral, com a íris pronta, ela é incluída na escultura em cera que terá o formato final da 

PO. Essa escultura é utilizada para criar uma mufla na qual, após eliminação da cera, 

será aplicada a resina acrílica termopolimerizável de cor branca para simular a esclera 

do olho que posteriormente será termo ativada. Após a presa final da resina, a região 
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da esclera é caracterizada com o uso de pigmentos secos e fibras de cor vermelha 

para realizar a pintura de manchas e representar os vasos sanguíneos, 

respectivamente, presentes na esclera remanescente do paciente. Posteriormente, a 

prótese é colocada na mufla para aplicar uma camada de resina acrílica 

termopolimerizável translúcida e, após sua presa, é realizado o polimento da PO. 

(8,9,11,17,18) O tempo de elaboração utilizando-se esta técnica tradicional é extenso (9), 

pela complexidade da pintura manual da íris e pela possibilidade de ter que realizar 

um processo adicional de ativação da resina acrílica, dependendo da técnica da 

pintura da íris a utilizar. 

O uso de íris pré-fabricadas (também chamadas de íris de estoque ou botões 

oculares) e caracterização manual da esclera diminui parcialmente esse tempo de 

trabalho, pois substitui a pintura manual da íris por íris já prontas. Porém o custo 

destas íris é alto, dificultando ao profissional contar com um estoque amplo com 

diferentes cores disponíveis no seu laboratório de trabalho. Isso pode afetar 

negativamente o resultado final da PO quando comparado com o olho do paciente, 

pois um número pequeno disponível de íris pré-fabricadas reduz as possibilidades de 

atingir uma similaridade com a cor e características da íris remanescente do paciente. 

(16) 

As duas técnicas descritas acima são os métodos mais usados para elaborar 

PO, porém ao serem dependentes da habilidade manual do operador e dos processos 

laboratoriais, o tempo de elaboração é demorado.   

Diante da complexidade da aplicação das técnicas, necessidade de longa curva 

de aprendizado pelo profissional, aliado a dotes artísticos individuais, é justificável que 

o custo de elaboração seja alto, tanto pelos materiais envolvidos como pela 

capacitação profissional.(14) 

Recursos tecnológicos têm sido usados para diminuir o tempo de elaboração 

de POP e para otimizar seus resultados estéticos. Os recursos digitais que vêm sendo 

utilizados são ferramentas de obtenção de imagem como câmeras Digital Single Lens 

Reflex (DSLR), smartphone, scanners, ressonância magnética e tomografia 

computadorizada; softwares para modelagem tridimensional (3D) e impressão 

3D.(8,12,13,19,20)  

Na odontologia, o padrão ouro para obtenção de fotografia digital são as 

câmeras DSLR, porém, com o avanço da tecnologia, a câmera dos smartphones têm 
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permitido obter resultados fotográficos cada vez melhores. Salazar-Gamarra et al.(20) 

desenvolveram um protocolo digital para elaboração de prótese facial utilizando 

ferramentas de baixo custo como o smartphone, mostrando que seu uso como 

ferramenta de obtenção de imagem tem ótimos resultados.  

Na elaboração de PO, alguns autores reportaram o uso de fotografia da íris do 

paciente e sua impressão bidimensional (2D) com a intenção de eliminar a etapa de 

pintura e diminuir os custos dos gastos das próteses(1,3), porém a falta de calibração 

da cor da fotografia, a necessidade de caracterização manual da esclera e múltiplas 

etapas laboratoriais na sua confecção, ainda são problemas a serem solucionados.(22–

24) Walshaw et al. relatou o uso de fotografia da íris e esclera do paciente com câmera 

DSLR e calibração da cor com cartão cinza como método de elaboração de PO,(25) 

porém o fato de utilizar equipamentos especializados e de alto custo podem ser 

barreiras para disseminação e aplicação desta técnica. 

A calibração da cor de uma fotografia, especialmente quando usada para 

tratamentos estéticos, é fundamental para garantir reprodução de cor na imagem.(26) 

Aditamentos como o cartão cinza ou o Color Checker Card são utilizados 

profissionalmente para esse propósito. Na odontologia, o cartão cinza tem sido usado 

para calibração de cor por meio dos valores L*a*b* desse cartão, como se observa na 

Figura 1.(26) No entanto, esses aditamentos não são presentes ou acessíveis a todos 

os centros, dificultando sua utilização e aumentando o custo de confecção das 

próteses.  

 

Figura 1 - Uso de cartão cinza em fotografias intraorais para calibração de cor. 

Fonte: Sampaio et al., 2019. 
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Um método alternativo ao cartão cinza, acessível a todos e economicamente 

viável para calibração de cor da fotografia é por meio dos valores L*a*b* de um 

elemento fiduciário. O espaço de cor CIELAB é um método quantitativo para descrição 

da cor no qual são usadas três coordenadas ou valores para localizar uma cor 

específica no espaço de cores. A Figura 2 explica o que representa cada valor do 

sistema CIELAB: o valor L* indica a luminosidade, o valor a* indica a cromaticidade 

verde/vermelho e o valor b* indica a cromaticidade azul/amarelo.(26)  

 

Figura 2 - Sistema de cor CIELAB.  

Fonte: konicaminolta.com 

 

Diante das dificuldades na aplicação das técnicas tradicionais de elaboração 

de PO, do crescente uso de recursos digitais para otimizar esse processo como 

câmeras DSLR e impressão 2D, é necessário testar o potencial uso do smartphone 

com um elemento fiduciário acessível para calibração de cor, a fim de proporcionar a 

ampliação desses recursos em centros menos desenvolvidos. A proposta do presente 

estudo é desenvolver uma metodologia digital para elaboração da porção ocular de 

uma prótese óculo-palpebral usando um smartphone, fotografia calibrada com 

elemento fiduciário e impressão 2D. 
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2 ARTIGO  

 

O artigo foi escrito de acordo com as normas do Journal of Prosthetic Dentistry. 

 

RESUMO 

 

Exposição do problema: As técnicas tradicionais descritas para confecção de próteses 

oculares dispendem de longo tempo de trabalho. O uso de recursos digitais pode 

otimizar o processo de confecção, obtendo resultados mais estéticos. Objetivo: A 

proposta deste estudo é apresentar uma metodologia digital para a obtenção da 

porção ocular das próteses óculo-palpebrais utilizando um smartphone, calibração de 

cor com elemento fiduciário e impressão 2D. Materiais e Métodos: Uma fotografia do 

olho em máxima abertura de dois pacientes com coloração de íris diferente (clara e 

escura) foi obtida com a câmera de um smartphone acoplada a um filtro de luz 

polarizador. Uma segunda fotografia do olho dos pacientes foi obtida com uma câmera 

DSLR com o objetivo de ter uma referência em termos de qualidade fotográfica e 

captura de cor. A calibração de cor das fotografias foi feita usando um software de 

edição de imagem mediante os valores L*a*b* de um elemento fiduciário. As 

fotografias foram impressas e coladas sobre um conformador de órbita de resina 

acrílica para obter a prótese ocular. O tempo de manufatura da prótese ocular foi 

cronometrado. Resultados: As fotografias digitais obtidas com o smartphone, 

comparadas com as obtidas com a câmera DSLR, apresentaram uma cor mais 

saturada em relação a cor real do olho dos pacientes, porém essa diferença foi pouco 

perceptível no resultado final da prótese ocular. O tempo de manufatura total destas 

próteses foi menor que 20 minutos. Conclusões: A metodologia digital proposta 

diminuiu o tempo de manufatura das próteses oculares, eliminando as etapas de 

caracterização manual e permitiu obter próteses personalizadas, atingindo as 

características físicas dos pacientes.  
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IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

 O uso da presente metodologia digital otimizará o processo de elaboração de 

próteses oculares, diminuindo o tempo de trabalho e permitindo elaborar próteses 

personalizadas. 
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INTRODUÇÃO 

  

Os defeitos oculares (DO) ou óculo-palpebrais (DOP) podem ser causados por 

acidentes, malformações congênitas ou como decorrência da extirpação cirúrgica de 

um tumor na região óculo-palpebral(1-3). Além da incapacidade visual que os pacientes 

apresentam, há também aspectos psicológicos que podem surgir, tais como estresse 

emocional, ansiedade e depressão como consequência da falta de identificação que 

sentem com sua aparência física(4-6). A identificação do paciente pode ser recuperada 

por meio da reabilitação com prótese ocular (PO) ou óculo-palpebral (POP), 

contribuindo para uma melhora na saúde mental dos pacientes e a sua reinserção na 

sociedade(7-9).  

As técnicas tradicionais para confecção de PO dependem das habilidades 

artísticas do profissional para obter uma peça com alto grau estético, o que 

naturalmente dispensa um longo tempo de trabalho(8-12). Nos casos de reabilitações 

com POP, o tempo de confecção é ainda maior devido à necessidade de elaborar 

duas próteses, a óculo-palpebral e a ocular, que vai internamente à primeira. 

Recursos tecnológicos têm sido usados para diminuir o tempo de elaboração 

de PO e para otimizar seus resultados estéticos. Alguns autores reportaram o uso de 

fotografia da íris do paciente e sua impressão bidimensional com a intenção de 

eliminar a etapa de pintura e diminuir os custos dos gastos das próteses(1,3), porém a 

falta de calibração da cor da fotografia, a necessidade de caracterização manual da 

esclera e múltiplas etapas laboratoriais na sua confecção, ainda são problemas a 

serem solucionados(13-15). Adicionalmente, fotografia da íris e esclera do paciente com 

câmera DSLR e calibração da cor com cartão cinza também têm sido usados como 

método de elaboração de PO, mostrando resultados estéticos adequados(16).  

As câmeras DSLR são o padrão ouro em termos de qualidade da fotografia, 

porém são equipamentos de alto custo. As câmeras dos smartphones de última 

geração também podem capturar fotografias com ótima qualidade e o investimento é 

muito menor quando comparado com uma câmera DSLR. Salazar-Gamarra et al.(17) 

mostraram excelentes resultados ao utilizar a câmera de um smartphone para 

obtenção de fotografias do rosto de um paciente com o propósito de elaborar uma 

prótese facial. 
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A calibração da cor de uma fotografia, especialmente quando usada para 

tratamentos estéticos, é fundamental para garantir reprodução de cor na imagem(18). 

Aditamentos como o cartão cinza ou o Color Checker Card são utilizados 

profissionalmente para esse propósito. Na odontologia, o cartão cinza tem sido usado 

para calibração de cor por meio dos seus valores L*a*b*(18). No entanto, esses 

aditamentos não são presentes ou acessíveis a todos os centros dificultando sua 

utilização e aumentando o custo de confecção das próteses. 

Um método alternativo ao cartão cinza para calibração de cor da fotografia é 

por meio dos valores L*a*b* de um elemento fiduciário. As coordenadas L*a*b* são os 

valores usados para descrever uma cor de maneira quantitativa dentro do espaço de 

cor CIELAB. O valor L* indica a luminosidade, o valor a* indica a cromaticidade 

verde/vermelho e o valor b* indica a cromaticidade azul/amarelo(18). 

A fim de otimizar o processo de elaboração das próteses oculares fazendo uso 

de recursos digitais de baixo custo, a proposta do presente estudo é desenvolver uma 

metodologia digital para elaboração da porção ocular de uma prótese óculo-palpebral 

usando um smartphone, fotografia calibrada com elemento fiduciário e impressão 2D. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Na presente metodologia digital, usamos uma guia de cor A2 de uma escala de 

cor (Vita Classical Shade Guide; VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha) como 

o elemento fiduciário para calibração de cor. Os valores L*a*b* da guia de cor A2 

foram obtidos previamente mediante um espectrofotômetro dental (Easyshade; VITA 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). 

 

Seleção dos pacientes 

Dois pacientes do instituto “Mais Identidade”, que apresentavam coloração de 

íris diferente (um de cor escura e outro de cor clara) e defeito facial que envolvia a 

região ocular, foram selecionados depois de terem sido informados sobre os aspectos 

éticos da pesquisa e aceitarem livremente participar. O termo de consentimento livre 

e esclarecido foi assinado pelos pacientes.  

 

Obtenção da fotografia 

Antes de tomar a fotografia, a cadeira dental foi posicionada com o encosto na 

posição horizontal, após isso foi solicitado para o paciente se encostar na cadeira para 

elevá-la o suficiente de modo que o operador tivesse uma visão direita do olho do 

paciente.  

Para tomar a fotografia do olho do paciente foi solicitado que com uma mão 

abrisse suas pálpebras e com a outra segurasse o elemento fiduciário. As pálpebras 

deveriam ser afastadas quando possível pelo próprio paciente ou por alguém externo, 

caso houvesse dificuldade, deve-se pedir que o paciente abra os olhos o máximo 

possível com a finalidade de obter uma fotografia completa da área de interesse. 

Duas fotos do olho de cada paciente foram tomadas com diferentes câmeras. 

A primeira fotografia do olho foi feita com a câmera de um smartphone (Galaxy S10; 

Samsung, Seoul, Coreia do Sul) usando um filtro polarizador comum. Foram 

recortados dois pedaços do filtro seguindo o formato da área da câmera e do flash. 

Um pedaço do filtro foi acoplado à câmera e o outro ao flash, a orientação da 

colocação dos filtros sobre a câmera e o flash foi de modo tal que ao sobrepô-los não 

houvesse passagem de luz.  As configurações da câmera foram no modo automático 

e a distância entre a câmera e o olho do paciente foi de aproximadamente 10 cm. 
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A segunda fotografia foi obtida com equipamento fotográfico considerado 

padrão ouro, com o objetivo de ter uma referência em termos de qualidade de imagem 

e qualidade de cor para posteriormente realizar uma comparação visual e subjetiva 

entre os resultados obtidos com o smartphone e o equipamento de referência. Para 

essa fotografia foi usada uma câmera DSRL (D7100; Nikon, Tokio, Japão) com lente 

macro de 105 mm (Nikkor mico lens; Nikon, Tokio, Japão) e um ring flash (KF-150 TTL 

Marco; K&F Concept, Guangdong, China) em modo manual, usando as seguintes 

configurações na câmera: ISO 100, tempo de exposição 1/200 e abertura do 

diafragma f/29. Usou-se o flash em modo manual com 1/8 de velocidade.  Essa 

segunda fotografia foi obtida com o objetivo de obter uma referência em termos de 

qualidade de imagem e qualidade de cor. 

Após a obtenção das 4 fotografias (2 fotografias por paciente), as íris dos 

pacientes foram medidas utilizando uma régua digital, obtendo-se medidas de 12,04 

mm para o paciente A e 11,76 mm para o paciente B. 

O tempo de aquisição das fotografias obtidas com a câmera do smartphone e 

o tempo de medição das íris foi registrado utilizando-se um cronômetro. 

 

Calibração da cor e edição da imagem 

A calibração da cor e edição da imagem das fotografias foi realizada para todas 

as fotografias. O tempo de calibração e edição das fotografias obtidas com câmera do 

smartphone foi cronometrado. 

A Figura 1 indica as etapas feitas no software para calibrar a cor. A fotografia 

foi aberta em um software para edição de imagem (Photoshop CC 2019; Adobe, Calif, 

Estados Unidos) e o modo de imagem foi mudado para lab color para conseguir 

realizar a calibração da cor segundo os valores L*a*b* do elemento fiduciário. Utilizou-

se a ferramenta rectangular marquee para selecionar o terço meio do dente A2 e 

selecionou-se o filtro blur average. Imediatamente depois, usou-se o comando Ctrl+D 

para desmarcar a área selecionada do dente A2. Posteriormente, selecionou-se um 

ponto dentro da área retangular do dente A2 previamente desmarcada utilizando-se a 

ferramenta color sample. Essa ferramenta automaticamente gera um quadro com os 

valores L*a*b* meios dessa área retangular. 

Para realizar a calibração da cor usou-se os valores L*a*b* do dente A2 (L*=83, 

a*=1, b*=22) mediante o ajuste das curvas da imagem. O quadro de ajuste de curvas 
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foi aberto e selecionou-se o canal lightness, o input do canal foi modificado até obter 

o valor L* real (83) do dente A2 no quadro previamente gerado com os valores L*a*b* 

meios da área triangular do respectivo dente. O mesmo procedimento foi realizado 

selecionando os canais a e b, modificando o input de cada um até obter os valores a* 

(1) e b* (22) reais na respectiva tabela.  
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Figura 1 - Etapas do processo de calibração de cor no software 

Fonte: Acervo do autor. 
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Após a conclusão da calibração de cor, iniciou-se a edição da imagem. Os 

reflexos da luz na pupila foram eliminados mediante a pintura dela com cor preta 

usando a ferramenta brush, e os reflexos presentes na íris foram modificados com a 

ferramenta clone stamp tool. O tamanho da pupila foi ajustado a um tamanho 

aproximado de 3 mm e o tamanho da fotografia foi ajustado ao tamanho real do olho 

do paciente utilizando a referência da medida da íris previamente aferida. A fotografia 

foi recortada com a finalidade de obter somente a região de interesse, o olho do 

paciente. Posteriormente, a imagem foi girada horizontalmente com o propósito de 

obter o lado contralateral do olho remanescente do paciente (Figura 2). A fotografia 

do olho do paciente foi salva no formato *.psd. 

 

Figura 2 - Fotografia digital após edição de imagem finalizada no software 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Impressão 2D 

A impressão foi feita diretamente no software de edição. Na barra de 

configurações de impressão selecionou-se photoshop manages colors e no perfil da 

impressora selecionou-se o perfil International Color Consortium (ICC): 

HPL370_Orajet3651M_HP831A_CAL_600. Esse perfil ICC foi usado para obter 

reprodução de cor na impressão e foi obtido do site web da empresa produtora do 

papel utilizado na impressão.  

As imagens foram impressas em um papel branco adesivo à base de 

Policloruro de Vinilo (PVC) polimérico (Orajet 3651; Orafol, Oranienburg, Alemanha) 

utilizando-se uma impressora jato de tinta (Latex 370; Hewlett-Packard, Calif, Estados 

Unidos).  
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Antes de manipular as fotografias impressas foi certificado que a tinta estivesse 

completamente seca. Com a finalidade de proteger a tinta da fotografia e dar 

aparência brilhosa, aplicou-se uma película adesiva transparente à base de PVC 

polimérico (Oraguard 270; Orafol, Oranienburg, Alemanha) (Figura 3). 

 

Figura 3 - Fotografia impressa com a película adesiva transparente aplicada 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Obtenção da prótese ocular per se 

Para a obtenção da PO usou-se um conformador de órbita preparado 

previamente em acrílico transparente. O formato do conformador apresentava duas 

curvaturas leves, uma convexidade correspondente à região da íris e outra 

correspondente à região da esclera.  

As fotografias obtidas com a câmera do smartphone foram utilizadas para obter 

as próteses oculares para cada paciente. O papel de proteção da região adesiva da 

fotografia impressa foi removido. A fotografia impressa foi segurada com os dedos 

indicador e médio para aplicar calor utilizando um soprador térmico (HG1500-BR; 

Stanley Black & Decker, Inc., Md, Estados Unidos). A aplicação de calor sobre a 

fotografia amoleceu o papel adesivo e foi nesse estado que se colou sobre o 

conformador de órbita, tendo como referência que a pupila do olho devia estar 

posicionada no centro da curvatura correspondente à região da íris. A fotografia foi 

recortada ao redor das pálpebras com um estilete (Figura 4). O tempo de obtenção da 

PO foi registrado usando-se um cronômetro.  

A PO obtida com o smartphone foi utilizada para elaborar uma POP para cada 

paciente (Figura 5).  
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Figura 4 - Prótese ocular obtida pelo método digital apresentado 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 5 - Prótese ocular posicionada na prótese óculo-palpebral 

Fonte: Acervo do autor. 
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RESULTADOS 

 

Observou-se que houve uma pequena diferença de cor entre as fotografias 

digitais obtidas com a câmera DSLR e as obtidas com o smartphone para ambos os 

pacientes (Figuras 6 e 7). As fotografias digitais obtidas com o smartphone 

apresentaram uma coloração mais saturada sendo que a cor rosa dos tecidos, a cor 

vermelha dos vasos sanguíneos da esclera e a coloração própria da íris apresentaram 

uma coloração mais forte. Adicionalmente, nas fotografias obtidas com smartphone 

houve uma perceptibilidade maior dos detalhes, tanto na íris como na esclera. No 

entanto, essas diferenças de cor e detalhes por parte das fotografias obtidas com o 

smartphone não se demostraram tão evidentes quando comparadas com os olhos dos 

pacientes.   

Não foram observadas diferenças na qualidade de impressão entre as 

fotografias impressas obtidas com a câmera DSRL e o smartphone. Observou-se 

reprodução de cor entre as cores das fotografias digitais e as impressas. 

As fotografias impressas obtiveram uma boa adaptação sobre a superfície 

convexa do conformador de órbita e não houve desprendimento da fotografia depois 

da colagem (Figura 8).  

A tabela 1 contém o tempo de elaboração da PO, sendo que a presença 

requerida dos pacientes na consulta para a confecção da PO, considerando-se o 

tempo de obtenção da fotografia mais o tempo da medição da íris, foi de 1.29 minutos 

para o paciente A e 2.36 minutos para o paciente B. O tempo total de elaboração da 

PO foi de 10.5 minutos para o paciente A e 19.17 minutos para o paciente B. 

As próteses oculares obtidas, foram próteses personalizadas que conseguiram 

captar todos os detalhes presentes do olho remanescente do paciente.  

 

 



25 
 

 
 

Figura 6 - Fotografias do olho remanescente do paciente A obtidas com 

a câmera DSLR (A) e smartphone (B)  

Esquerda: Fotografias sem calibração e edição de imagem. Direita: Fotografias com calibração e 

edição de imagem. Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 7 - Fotografias do olho remanescente do paciente B obtidas com a câmera 

DSLR (A) e smartphone (B) 

Esquerda: Fotografias sem calibração e edição de imagem. Direita: Fotografias com calibração e 

edição de imagem. Fonte: Acervo do autor. 

B 
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Figura 8 - Fotografia impressa adaptada na superfície curva do conformador de 

orbita. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

  

 

Tabela 1 – Tempo em minutos da obtenção da prótese ocular com a metodologia 

digital apresentada  

Paciente 
Obtenção da 

fotografia com 
smartphone 

Medida 
da íris 

Tempo 
clínico 
total 

Calibração e 
edição da 
fotografia 

Obtenção 
da PO 

Tempo 
total de 

elaboração 

A 1.06 0.23 1.29 5.24 3.12 10.5 

B 2.04 0.32 2.36 13.13 3.28 19.17 
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DISCUSSÃO  

 

A elaboração de uma PO é trabalhosa em todos os aspectos, porém para atingir 

compatibilidade na cor, detalhes e tamanho com relação ao olho remanescente do 

paciente, muitos procedimentos técnicos devem ser realizados, sobretudo quando as 

próteses são feitas com as técnicas tradicionais(8,10,11,19,20).  

As técnicas tradicionais para elaboração de PO, além de demandarem muito 

tempo de trabalho(11,21), precisam de equipamentos específicos de laboratório e 

inúmeros materiais de consumo. Portanto, é natural que o custo de trabalho do 

profissional(12) e de implementação de um laboratório seja alto quando comparados à 

utilização de recursos digitais na elaboração de PO.  

Os nossos resultados mostraram que a utilização dos recursos tecnológicos 

conseguiu otimizar o processo de manufatura tanto na reprodução das características 

do olho do paciente na prótese como no tempo de elaboração. Dessa maneira, 

podemos inferir que a relação custo-benefício da utilização deste protocolo sobre 

técnicas tradicionais seja favorável à essa técnica digital. Futuros estudos devem ser 

realizados para avaliar o impacto do método na produção de PO, especialmente nas 

situações em que o volume de pacientes que precisam de reabilitação protética seja 

grande, gerando a necessidade de otimização dos processos de elaboração para 

diminuir o tempo de elaboração e os custos relacionados à mão de obra do profissional 

e materiais empregados. 

No presente estudo, observou-se que as fotografias obtidas com o smartphone 

tiveram uma coloração mais forte do que as obtidas com a câmera DSLR, o que pode 

ser explicado pelo uso do filtro de luz polarizada acoplado na câmera e no flash. A 

função desse filtro foi a de eliminar o máximo possível a quantidade de reflexos 

presentes na fotografia(22), porém a sua utilização faz com que as fotografias tenham 

uma coloração mais saturada, dando a impressão que a câmera do smartphone 

captou maior quantidade de detalhes do que a câmera DSLR. Para ambos os 

pacientes se observou essa pequena diferença de cor quando comparadas às 

fotografias digitais com o olho remanescente do paciente. No entanto, para o paciente 

B, a maior saturação da fotografia dificultou o contraste entre a íris marrom e a pupila, 

e o halo branco ao redor da íris foi muito mais perceptível na fotografia do que 

clinicamente.  
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Em termos de qualidade de imagem, as fotografias obtidas com a câmera do 

smartphone tiveram ótimos resultados quando comparadas visualmente com as 

obtidas com a câmera DSLR, o que indica que é possível fazer uso de recursos de 

baixo custo sem perder qualidade fotográfica. 

A similaridade de cor das fotografias digitais com as impressas foi atingida 

utilizando o perfil ICC correspondente para o tipo de papel, tinta e tecnologia de 

impressora utilizada. O perfil ICC é um arquivo que contém a informação colorimétrica 

fundamental para conseguir reproduzir a cor da fotografia digital na fotografia 

impressa(23).  

A escolha do tipo de papel a ser utilizado na impressão 2D foi essencial para 

obter os resultados atingidos neste estudo. Foram feitos diversos testes com 

diferentes tipos de papeis até encontrar o papel ideal que apresentasse as 

características de boa qualidade de impressão da imagem e que permitisse ser 

modelado e adaptado a superfícies curvas. Em termos de qualidade de impressão, 

observou-se que o acetato e o adesivo comum apresentaram baixa qualidade; o vinil 

transparente com brilho apresentou qualidade moderada; e, os tipos double weight e 

papel fotográfico apresentaram excelente qualidade. Em termos de adaptação a 

superfícies curvas, os dois últimos tiveram os piores resultados pelo fato de serem 

mais rígidos. Os outros tipos de papeis eram mais flexíveis, porém a sua adaptação a 

superfícies curvas com mais de uma angulação, como é o caso do conformador de 

esclera usado, não foi satisfatória pela presença de dobras no papel. Adicionalmente, 

houve uma dificuldade na colagem dos papeis não adesivos sobre o conformador, 

pois a necessidade de colocar cianocrilato entre os dois substratos dificultava ainda 

mais a adaptação do papel.  

Após todos esses testes, no protocolo proposto foi usado um papel adesivo à 

base de PVC polimérico, que apresentou boa qualidade de impressão, boa adaptação 

sobre a superfície curva do conformador de esclera e não teve desprendimento das 

bordas após a colagem. Devido à composição química do papel, o aquecimento deste 

gerou uma deformação plástica permitindo melhor manipulação e adaptação. 

Segundo as informações técnicas do fabricante, o papel pode suportar temperaturas 

de até 80°C e apresenta um poder adesivo de 18N/25mm. Deve-se considerar que o 

papel utilizado só pode ser usado em impressoras com tecnologia de jato de tinta que 

usem tintas à base de solventes, UV ou látex(24).  
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Com o uso deste protocolo digital o tempo total de elaboração total das próteses 

oculares foi menor que 20 minutos. Contrariamente ao tempo gasto nas técnicas 

tradicionais, que pode variar de 6 até 10 horas(11,21) dependendo do método utilizado 

e da experiência do operador. Adicionalmente, o tempo de presença do paciente no 

processo de elaboração da prótese foi inferior a 3 minutos, sendo restrito somente à 

obtenção da fotografia e medição do tamanho da íris. Ao contrário do uso das técnicas 

tradicionais de pintura manual de íris e esclera, a presença do paciente é requerida 

durante a etapa de caracterização, com um período aproximado de 3 horas(11).  

Observou-se que houve diferença no tempo de obtenção de fotografia entre o 

paciente A e B, sendo maior para o último. Essa diferença foi devida à dificuldade que 

o paciente B apresentou ao se tentar segurar suas pálpebras com ajuda dos próprios 

dedos ou de um assistente. Para contornar esse problema, lhe foi solicitado que 

abrisse o máximo possível o olho, fato que aumentou o tempo em relação ao paciente 

A. Entretanto, esse aumento não foi relevante em termos de retardo, pois foi menor 

que 1 minuto.  

A respeito do tempo de trabalho laboratorial, considerado no presente estudo 

como o tempo de calibração de cor e edição de imagem, este foi menor que 14 

minutos; contrariamente, às 2 horas aproximadamente que demandam os processos 

laboratoriais (escultura da PO, criação da mufla, processos de acrilização e polimento) 

envolvidos nas técnicas tradicionais. Nos nossos resultados de tempo de calibração e 

edição de imagem observou-se uma variação marcada entre os pacientes. Para o 

paciente B, o tempo gasto foi maior devido à tentativa de diminuir a visibilidade do 

halo branco ao redor da íris na fotografia, pois clinicamente essa característica era 

mais tênue.  

A diferença entre o tempo de elaboração de uma PO usando o protocolo digital 

apresentado no presente estudo, quando comparado com o tempo relatado na 

literatura das técnicas tradicionais, deve-se principalmente à substituição da pintura 

da íris e esclera e as etapas laboratoriais por fotografias digitais com edição digital e 

impressão 2D.  

Walshaw et al.(16) descreveu um protocolo de elaboração de PO com resultados 

estéticos ótimos no qual utilizou câmera DSLR e cartão cinza para calibração de cor, 

porém o custo desses elementos especializados é altíssimo, limitando a aplicação da 

técnica. A opção de utilizar recursos de baixo custo como um smartphone e uma guia 



30 
 

 
 

de cor de uma escala de cor para porcelanas como elemento fiduciário para calibração 

de cor, possibilita que a reabilitação protética não seja elitizada, favorecendo tanto 

aos pacientes com baixos recursos econômicos como aos especialistas que 

trabalhem em centros com baixo nível de investimento.  

Com o protocolo proposto foi possível dispensar a necessidade de habilidade 

artística por parte do operador para conseguir resultados estéticos satisfatórios na PO. 

Com isso, a realização destas próteses não fica limitada aos profissionais capacitados 

artisticamente e com grande tempo de treinamento, tornando possível de ser realizada 

por profissionais com mínima experiência na área(11). Este aspecto, além de reduzir o 

custo e tempo de trabalho de profissionais muito experientes, permitiria que jovens 

com formação digital se interessem por um campo de trabalho que tradicionalmente 

não desperta interesse em grande parcela dos profissionais na área de odontologia 

ou medicina.  

O presente método permitiu elaborar PO personalizadas, pois o fato de utilizar 

a própria fotografia do olho do paciente fez com que a PO seja única e individual. 

Adicionalmente, a utilização da própria foto do paciente pode influenciar positivamente 

na aceitação da PO (6,11,12,25), pois contrariamente ao uso de íris de estoque, esta 

técnica usa as características próprias do paciente presentes na fotografia e não um 

elemento pré-fabricado(26).  A aceitação da PO pelo paciente é um fator essencial na 

sua reabilitação protética e para seu bem-estar mental. Em geral, próteses faciais que 

atingem as características do paciente favorecem na melhora da sua autoestima(12,25).  

Possíveis limitações do protocolo apresentado são: a necessidade do operador 

ter conhecimentos relacionados ao uso do software para edição de imagem e o uso 

de equipamentos de impressão especializados. Devido ao fato de que o presente 

estudo foi direcionado ao desenvolvimento de uma metodologia digital para 

manufatura de PO, o impacto do resultado estético no paciente não foi avaliado. Novos 

estudos deverão ser feitos para avaliar o aspecto estético da PO obtida com a 

presente metodologia e a percepção do paciente sobre o uso dela. 
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CONCLUSÕES  

 

Dentre as limitações do presente estudo, podemos concluir que a metodologia 

digital apresentada mostrou que a câmera de um smartphone para obtenção de 

fotografia, calibração de cor com elemento fiduciário e impressão 2D pode ser usada 

na elaboração da porção ocular de uma POP. Adicionalmente, a utilização deste 

protocolo digital permitiu obter próteses personalizadas e foi efetiva na eliminação das 

etapas artesanais, diminuindo significativamente o tempo de manufatura destas 

próteses.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Dentre as limitações do presente estudo, podemos concluir que a metodologia 

digital apresentada mostrou que a câmera de um smartphone para obtenção de 

fotografia, calibração de cor com elemento fiduciário e impressão 2D pode ser usada 

na elaboração da porção ocular de uma POP. 

Embora tenha havido uma pequena diferença de cor entre as fotografias 

obtidas com o smartphone acoplado ao filtro polarizador e a câmera DSLR, a 

qualidade fotográfica foi ótima, independentemente do equipamento usado. Futuros 

estudos deverão ser feitos para avaliar a perceptibilidade das diferenças de cor entre 

uma PO obtida com uma câmera de smartphone e uma DSLR. 

A utilização deste protocolo digital permitiu obter próteses personalizadas e foi 

efetiva na eliminação das etapas artesanais, diminuindo significativamente o tempo 

de trabalho destas próteses  
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