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RESUMO 

 

Realizou-se um ensaio clínico cruzado para comparar um novo método digital de produção de 

próteses faciais com o método não digital convencional, avaliando o tempo de produção, a 

satisfação do paciente e a escolha final do paciente para uma das próteses entregues. Após 

considerações éticas, sete pacientes com defeitos orbitais foram reabilitados por duas próteses 

faciais oculo-palpebral: Uma Prótese Digital (PD) e uma Prótese Convencional (PC). A PD foi 

produzida utilizando a Metodologia de Identidade (+ID), que utiliza smartphones, software de 

código aberto (+IDonBlender/OrtogOnBlender) e fabricação aditiva por impressoras 3D de 

baixo custo para auxiliar na produção da prótese facial. Por outro lado, a PC foi realizada por 

um processo convencional de moldagem e escultura manual de produção. Embora as taxas de 

satisfação tenham sido bastante semelhantes para ambos os métodos, a PD resultou em uma 

redução de 80,8% do tempo "ativo do operador" e reduziu 73,6% do tempo "ativo do paciente". 

A PD mostrou-se uma alternativa eficiente e consistente para a produção de próteses faciais, 

reduzindo o processo demorado, o esforço, a curva de aprendizagem e a manutenção ou 

melhoria da satisfação do paciente. Seu princípio de recursos de código aberto e de baixo custo 

torna-se uma alternativa adequada para as instâncias de saúde pública fornecer acesso a 

pacientes não atendidos, restaurando a qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Impressão 3D. Fotogrametria monoscópica. Prótese facial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mutilação facial pode ser originada devido ao tratamento de tumores, traumas e 

malformações congênitas. O impacto negativo dessa realidade transcende desde as funções 

essenciais do ser humano até um nível social (1–3). Procedimentos reconstrutivos às vezes 

oferecem uma solução de restauração funcional. No entanto, estruturas complexas ou 

completas, como narizes, orelhas e lábios, requerem vários procedimentos cirúrgicos avançados 

ao longo de muitos anos, e os resultados nem sempre atendem às expectativas dos pacientes e 

terapeutas (4,5). Além disso, no caso de estruturas como olhos, órbitas e outras, a cirurgia 

reconstrutiva não pode retornar a anatomia perdida. Se o método cirúrgico não pode ser 

aplicado ou não é preferido, o uso de próteses faciais torna-se a solução adequada. (6,7) 

A produção de próteses faciais inclui vários procedimentos desafiadores dependentes 

humanos, minuciosos, trabalhosos, artisticamente complexos e demorados. Além disso, há uma 

falta de previsibilidade dos resultados até o final da escultura. (8,9) Outra questão é a 

durabilidade, que geralmente não ultrapassa 1,5 anos, devido a fatores como estabilidade de 

cor, colonização microbiológica no aparelho, envelhecimento do paciente e novas cirurgias 

locais. Precisando de substituição de próteses, todos esses procedimentos de consumo humano, 

como moldagem e escultura, devem ser repetidos e representar custos econômicos e mais 

demorados. (10–12) 

Os métodos digitais 3D têm sido usados como alternativa para otimizar algumas dessas 

questões desafiadoras. Vários estudos têm demonstrado que essas técnicas digitais oferecem 

maior precisão, reduzem a curva de aprendizado, são reprodutíveis e favorecem a comunicação 

virtual entre as equipes. (8,13–17) No entanto, os custos de fluxos completos ainda podem ser 

proibitivos. (13,18–20) Como alternativa digital de baixo custo, nossa equipe desenvolveu a 

Metodologia de Identidade (+ID). Ele usa capturas de smartphones, fotogrametria monoscópica 

e modelagem 3D a partir de software de código aberto e impressão 3D. (8,21) Simplifica e 

reduz consideravelmente o investimento em tecnologia para produzir próteses faciais assistidas 

por digitais. Este fluxo de trabalho é um fluxo de trabalho específico inovador e otimizado para 

a produção de próteses faciais 3D de baixo custo. Ele usa o software +IDonBlender, que é um 

complemento do OrtogOnBlender, programado dentro do Blender®. +IDonBlender foi 

desenvolvido e programado pela equipe da Organização Sem Fins Lucrativos Mais Identidade 

(+ID) para este propósito específico. Simplifica poderosos recursos gráficos computacionais 

para alcançar modelagem 3D otimizada, até arquivos de alta resolução que reproduzem os 
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detalhes mais delicados da pele em favor da reprodução da micro-anatomia na prótese facial. 

(22) 

As tecnologias acessíveis 3D esperam melhorar a qualidade de produção de próteses 

faciais e fornecer um fluxo de trabalho de baixo custo e reduzir os processos demorados. 

Algumas variáveis como tempo de produção, custos, qualidade, reprodutibilidade, satisfação 

do paciente, entre outras, ainda estão em falta na literatura para recursos digitais e são essenciais 

para fechar lacunas de conhecimento quando comparadas a diferentes metodologias. Nesse 

sentido, esta pesquisa tem como objetivo comparar o novo método digital +ID com o método 

convencional de produção de próteses faciais. A avaliação considerou o tempo de produção, a 

satisfação do paciente e a escolha final do paciente para sua prótese preferida. A implicação 

clínica é que o +ID pode ser um fluxo de trabalho alternativo para facilitar a produção de 

próteses faciais 3D, otimizar o processo de fabricação, melhorar os resultados estéticos, reduzir 

o tempo de processo, reduzir a curva de aprendizado, elevar os padrões de produção e contribuir 

para os futuros processos de fabricação.  
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2 PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo do estudo é comparar o novo método digital de produção de próteses faciais 

com o método convencional não digital, avaliando o tempo dispendido na execução, a 

satisfação do paciente e a escolha final por uma das próteses. 

Hipótese nulidade: A utilização de tecnologia digital 3D produz resultados semelhantes 

à metodologia convencional não digital de produção de próteses faciais nos itens avaliados.  

Hipótese alternativa: A utilização de tecnologia digital 3D produz resultados diferentes 

à metodologia convencional não digital de produção de próteses faciais nos itens avaliados. 

Implicância clínica: O novo método digital utilizando telefones celulares, programas de 

computação gratuitos e impressoras 3D de baixo custo poderá ser uma alternativa para as 

reabilitações faciais, otimizando o processo de confecção, melhorando os resultados estéticos, 

diminuindo o tempo do processo e reduzindo a curva de aprendizagem. 
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3 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa demonstrou que, embora as taxas de satisfação fossem bastante 

semelhantes para ambos os métodos, o DP resultou em uma redução de tempo de 80,8% do 

tempo "ativo do operador" e reduziu 73,6% do tempo "ativo do paciente" do que o PC. O DP 

mostrou-se uma alternativa eficiente e consistente para a produção de próteses faciais, 

reduzindo o processo demorado, o esforço, a curva de aprendizagem e a manutenção ou 

melhoria da satisfação do paciente. Esses achados apoiam o +ID como uma alternativa 

adequada para as instâncias de saúde pública proporcionarem acesso a pacientes não atendidos, 

contribuindo para a restauração de sua qualidade de vida. 

Aprova-se a hipótese alternativa, onde se fundamenta a diferencia dos resultados obtidos 

entre um e outro método.  
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ANEXOS 

 

Table 1 - Processes of DP and CP distributed by stages 

STAGE Digital Prosthesis (DP) Conventional Prosthesis (CP) 

1 Monoscopic photogrammetry (+ID) Conventional molding  

2 Substructure and ocular 

3 
3D modeling, 3D printing, and 

prototype transformation (+ID) 

Conventional External and internal 

sculpture 

4 Mold / Flask Creation 

5 Silicone coloration and Prosthesis Installation 
 

 

Table 2 - Stage 1and 3 production processes  

STAGE 1 

DP – Monoscopic Photogrammetry CP – Conventional Molding 

• Delimitation and Measurement 

• Positioning and Instruction 

• Monoscopic photogrammetry photo 

captures 

• Data transfer to PC into +IDonBlender 

• Computer processing up to the 3D 

model creation. 

 

• Mixing of moulding material 

• Placement of material in patient defect 

• Curing time of materials  

• Retrieve of the molding materials.  

• Casting in plaster and preparation of 

working models.  

• Final cure of type IV plaster.  

• Preparing working models (taking out 

bubbles, cutting margins, zocals) 

 

STAGE 3 

• 3D modeling in +IDonBlender: 

Separate Linked; Align and Scale; 

Draw line and Cut Draw; Copy and 

Mirror; Sculpture (Grab, Smooth, 

Clay); Segmentation; Extrude 

prosthesis; Modifiers multiresolution 

and displacement over the prosthesis 

only; Boolean diference; Prepare 3D 

printing; Export STL. 

• 3D printing 

• Replication of 3D prototype into wax, 

incorporation of the ocular prosthesis 

and substructure. Slight margin 

finishing. 

• Recapture of the lodged sculpture with 

cast. 

• Plaster curing time. 

• Removal of the plaster and finishing 

of the internal surface. 

• External surface sculpture: Insulator 

application in plaster. Adaptation of wax 

lamine 7 on substructure and defect 

limits, progresive tests in the patient. 

Centralization of the ocular prosthesis. 

Sculpture of eyelids and periorbital, 

genian and other regions accordingly. 

Fine-thinning and texturing. Creation of 

retention in the ocular prosthesis, capture 

of the external surface of the plaster 

sculpture on the working models. 

• Plaster curing time. 

• Internal surface sculpture: Removal of 

the plaster from the sculpture. Intaglio 

sculpture: Internal sculpture surface. 
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Table 3 - Production time at stage 1  

Production 

time 
Average Median 

Standard 

deviation 
CV Min Max N IC 

P-

value 

Total 
PD 00:23:29 00:23:31 00:01:20 5,7% 00:22:01 00:25:41 7 00:00:59 

<0,001 
PC 02:35:23 02:39:17 00:07:02 4,5% 02:23:35 02:42:19 7 00:05:13 

Operator 

active 

PD 00:13:31 00:13:42 00:01:39 12,2% 00:11:02 00:16:08 7 00:01:13 
<0,001 

PC 01:50:23 01:54:17 00:07:02 6,4% 01:38:35 01:57:19 7 00:05:13 

Operator 

passive 

PD 00:09:58 00:10:03 00:00:39 6,6% 00:09:03 00:11:04 7 00:00:29 
<0,001 

PC 00:45:00 00:45:00 00:00:00 0,0% 00:45:00 00:45:00 7 - x - 

Patient 

active 

PD 00:11:24 00:11:45 00:01:40 14,5% 00:09:07 00:14:00 7 00:01:14 
<0,001 

PC 01:05:56 01:05:21 00:04:25 6,7% 01:00:05 01:12:05 7 00:03:16 

 

Table 4 - Production time at stage 3  

Production 

time 
Average Median 

Standard 

deviation 
CV Min Max N IC 

P-

value 

Total 
DP 05:26:54 05:28:11 00:57:12 17,5% 04:29:21 06:41:25 7 00:42:22 

<0,001 
CP 06:41:41 06:52:32 00:43:17 10,8% 05:44:51 07:41:17 7 00:32:04 

Operator 

active 

DP 01:16:19 01:08:07 00:17:36 23,1% 01:00:28 01:50:12 7 00:13:02 
<0,001 

CP 05:56:41 06:07:32 00:43:17 12,1% 04:59:51 06:56:17 7 00:32:04 

Operator 

passive 

DP 03:22:07 02:47:13 00:57:22 28,4% 02:29:45 04:48:13 7 00:42:30 
<0,001 

CP 00:45:00 00:45:00 00:00:00 0,0% 00:45:00 00:45:00 7 - x - 

Patient 

active 

DP 01:37:01 01:27:56 00:17:14 17,8% 01:21:17 02:09:31 7 00:12:46 
<0,001 

CP 05:44:09 05:53:11 00:41:31 12,1% 04:49:06 06:40:06 7 00:30:45 
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Table 5 - Relation of production time in stages 1 and 3  

Production time Relation Stage 1 Stage 3 Both 1 and 3 

Total 
Diference -2h 11m -1h 14m -3h 26min 

% Gain -84,9% -18,6% -37,1% 

Operator active 
Diference -1h 36m -4h 40m -6h 17min 

% Gain -87,8% -78,6% -80,8% 

Operator passive 
Diference -35m +2h 37m +2h 2mim 

% Gain -77,9% 349,2% +135,7% 

Patient active 
Diference -54m -4h 7m -5h 1min 

% Gain -82,7% -71,8% -73,6% 

 

Table 6 - Satisfaction evaluation & patient's choice 

Method Average Median 
Standard 

deviation 
CV Min Max N IC 

P-value 

Satisfaction 

DP 96,8% 99,0% 3,6% 3,7% 91,0% 100% 7 2,7% 
0,028 

CP 94,6% 97,5% 5,0% 5,3% 86,2% 99,4% 7 3,7% 

 

 

Fig. 1: Patient with an orbital defect, in the time of his orbital prosthesis renewal, with 

osseointegrated implants, magnetic retention elements, and healthy surround soft tissues. 

Link to text: A patient with this clinical condition is shown in Figure 1. 
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Fig. 2: Conventional prosthesis (CP) molding process, facial moulage using alginate, gauze, 

and type 2 gypsum. (Stage 1) and conventional sculpture (Stage 3). 

Link to text: was denominated Conventional Prosthesis (CP). (Fig 2) 

 

 

Fig 3a: PD monoscopic photogrammetry smartphone captures layout evaluation. (PD Stage 

1). 

Link to text: DP used captures from smartphones, monoscopic photogrammetry. 
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Fig 3b: PD digital stages. 1. Patient; 2.Digitalized patient by monoscopic photogrammetry; 3. 

Copy and mirror tool; 4. Sculpture adaptation of margins in two perspectives; 5. 

Multiresolution and Displacement modifiers applied; 3D printed of a resin prototype and 

manual finalization of the facial prosthesis.  

Link to text: 3D modeling from open-source software, and 3D printing. (Fig 3b) 

 

 

Fig 3c: Layout of the multiple perspectives of the 3D modeling of the DP, and the before and 

after rehabilitation with DP. 

Link to text: 3D design of the desired prosthesis, computational enhancement, and 3D printing 

preparation  
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Fig. 4b: The starting point of the DP sculpture process after 3D printing the +ID resultant 

prototype. 

Link to text: prosthesis and substructures incorporated once the prototype is transformed into 

a wax. 

 

 

Fig 5a: Digital Prosthesis (DP) Complete workflow of a subject of the study  

Link to text: ocular prosthesis and substructure incorporations. (+ID). 



21 

 

 

Fig 5b: Digital Prosthesis (DP) Complete workflow of a subject of the study  

Link to text: ocular prosthesis and substructure incorporations. (+ID). 

 

 

Fig 6: Layout of the old prosthesis, DP and CP 

Link to text: +ID is joined by a similar satisfaction than the CP 

 


