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RESUMO 

 

A proposta do presente estudo foi avaliar a diferença de cores (ΔE) entre fotos 

obtidas por um smartphone com e sem calibração, por meio de um elemento de 

referência para padronização de obtenção de cor da pele em usuários de próteses 

faciais. Foram utilizados um smartphone Samsung Galaxy S8+®, dois fragmentos de 

filtro de luz polarizada, que foram posicionados perpendicularmente sobre a câmera 

e o flash e o elemento de referência, amostra de cor A2 da escala de cor VITA-

PAN®. Três pacientes foram fotografados portando prótese facial e segurando o 

elemento de referência sobre o rosto. No software Adobe PhotoshopCC®, as 

fotografias foram calibradas de acordo com os valores L*a*b* conhecidos da 

amostra de cor A2, e foram selecionados cinco pontos sobre a fotografia original e 

sobre a fotografia calibrada para comparação, totalizando 30 pontos. As tonalidades 

foram comparadas numericamente de acordo com a fórmula 

. Foi aplicado o teste de correlação 

intraclasse (ICC) para a verificação de concordância entre as fotos antes e após a 

calibração. Posteriormente, foi aplicado o teste t-Student para amostras pareadas, 

com o objetivo de verificar diferença nas médias dos parâmetros estudados, antes e 

após a calibração. Foi utilizado o programa estatístico SPSS 2.1, adotando-se 

α=0,05. Em relação à edição das fotografias, a análise estatística revelou que houve 

uma diferença significativa nos valores de L* e a*, antes e após a calibração, e no 

valor de b* não houve mudança significativa de tonalidade. Diante dos resultados, foi 

possível concluir que a técnica proposta de padronização com uso de filtros de luz 

polarizada e calibração com elemento de referência das fotografias obtidas com a 

câmera de um smartphone é apropriada para distinguir cores na produção de 

próteses faciais.  

 

Palavras-chave: Prótese facial. Calibração de cor. Smartphone. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The proposal of this study was to evaluate the color difference between photographs 

obtained using a smartphone with and without calibration in relation to a reference 

element, in order to standardize the skin tone used in facial prostheses. We used a 

Samsung Galaxy S8+® smartphone having two polarized light filters that were 

positioned perpendicularly on the camera and flash, and the reference element, 

which is an A2 color sample of the VITA-PAN® color scale. Three patients were 

photographed carrying a facial prosthesis and holding the reference element over 

their faces. Using the software program Adobe PhotoShopPC®, the photographs 

were calibrated according to the known L*a*b* values of the A2 color sample, and 

five points were selected on the original photograph and the photograph was 

calibrated for comparison, totaling 30 points. The tonalities were compared 

numerically according to the formula . 

The intraclass correlation test was applied to determine the concordance between 

the photos before and after calibration. Furthermore, the Student t-test for paired 

samples was applied to determine differences in the mean values of the studied 

parameters before and after calibration. The statistical program SPSS 2.1 was used, 

adopting α = 0.05. In relation to the editing of the photographs, the statistical analysis 

revealed a significant difference in L* and a* values before and after calibration, while 

in the b* value, there was no significant change in tonality. Based on the results, it is 

concluded that the proposed standardization technique, using polarized light filters 

and calibration with a reference element, of photographs obtained using a 

smartphone camera is appropriate for distinguishing colors in the production of facial 

prostheses. 

 

Key-words: Facial prosthesis. Color calibration. Smartphone. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 As mutilações faciais causam alterações estéticas, funcionais e psicológicas, 

podendo afetar a qualidade de vida e acarretar em isolamento social  (1,2). Para a 

reabilitação dos defeitos faciais, podem ser utilizados procedimentos cirúrgicos ou 

próteses faciais como uma forma de recuperação da anatomia facial, a depender da 

extensão do defeito, da idade, complicações relacionadas à radioterapia e da 

condição médica do paciente (3–5). 

As próteses faciais são confeccionadas em silicone por possuir ótimas 

propriedades de flexibilidade, textura e cor, que se aproximam da pele natural (6). 

Durante a sua manufatura, uma das grandes dificuldades é a obtenção da 

coloração, que deve possuir uma tonalidade muito próxima à da pele do paciente. 

A cor é um fenômeno de resposta à interação física da energia luminosa com 

um objeto e a experiência subjetiva de um observador, caracterizando um evento 

psicofísico (7), e pode ser definida como o aspecto de qualquer objeto que possa ser 

reproduzido em termos de matiz, luminosidade e saturação. O Commission 

International de l’Eclairage (CIE) criou o sistema de cor L*a*b*, em 1974, que 

identifica as cores numericamente, no qual “L” é dado pela coordenada de 

luminosidade (que varia de 0 a 100, sendo uma variação em gradiente do tom mais 

escuro ao mais claro), “a” sendo uma coordenada de vermelho-verde (quanto maior 

o “a”, maior é a tonalidade de vermelho, e, quanto menor, mais verde) e “b” uma 

coordenada amarelo-azul (quanto maior o “b”, mais amarelada é a tonalidade, e, 

quanto menor, mais azulada) (8). 

A cor de um objeto pode ser captada de forma instrumental e visual (9). Pelo 

método instrumental, podem ser usados equipamentos de alta precisão, chamados 

espectrofotômetros, para obter os dados corretos da tonalidade a ser captada. Este 

método tem como vantagem a assertividade e o controle das possíveis 

interferências ambientais na captação da cor, entretanto, o custo desses 

equipamentos é elevado (Alshiddi & Richards, 2015). O método visual é o utilizado 

atualmente para a confecção das próteses faciais, sendo baseado na comparação 

da cor de um objeto com uma escala guia de cor ou referência. É um método 
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simples, porém está suscetível a fatores que podem alterar o reconhecimento 

correto da cor, como luminosidade, experiência, idade, fadiga da visão e daltonismo 

(10). Esta discrepância na captação da cor real da pele do paciente pode ser 

responsável por erros que levam à repetição da realização da prótese, o que 

acarreta maior custo de material e um maior tempo de conclusão do trabalho. 

Considerando o alto custo desses instrumentos de captação precisa da cor, 

seu uso não é disseminado nos centros de reabilitação, principalmente naqueles 

com menor possibilidades de investimento, portanto, é importante que se 

desenvolvam pesquisas para produzir aparelhos de obtenção de cor com menor 

custo e maior facilidade de uso (11). 

Estudos recentes utilizaram um aplicativo de smartphone como colorímetro, 

que se mostrou como uma forma viável para captação de cor para próteses faciais. 

Contudo, eles destacaram a necessidade de novas pesquisas para calibração de 

imagem, com a finalidade de aumentar a confiabilidade e o controle das variáveis, 

como uniformidade da iluminação e outras interferências ambientais (12). 

Neste sentido, a proposta do presente estudo  utilizar o smartphone para 

obtenção de fotografias e desenvolver um método digital de calibração que aumente 

a confiabilidade da obtenção da cor real, a fim de aprimorar sua reprodutibilidade em 

próteses faciais.   
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Os resultados obtidos demonstraram que a técnica proposta de padronização 

com uso de filtros de luz polarizada e calibração com elemento de referência das 

fotografias obtidas com a câmera de um smartphone é apropriada para distinguir 

cores na produção de próteses faciais.  

A comparação entre as fotos pré e pós calibração mostraram uma diferença 

estatisticamente significante, o que comprovou que sem a padronização ou 

calibração, o smartphone não é um instrumento confiável para a definição de cores, 

tendo seu uso restrito apenas à documentação dos casos, sem a utilização como 

ferramenta de trabalho na produção de próteses. Por outro lado, a técnica proposta 

abre caminho para utilização do aparelho como uma referência confiável na 

definição de cores. Isso possibilita tanto sua utilização como ferramenta para auxiliar 

o especialista em prótese facial, na criação de amostras de silicone compatíveis com 

diferentes regiões da pele, como para a produção num futuro próximo de uma 

prótese totalmente impressa em impressoras 3D de silicone colorido.  

Novos estudos devem ser realizados para comprovação dos resultados e 

ampliação do potencial do smartphone, visando melhorias na estética da prótese e 

otimização do tempo clínico da manufatura. 
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