Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
Programa de Pós-Graduação em Odontologia Restauradora

Avaliação da acurácia de imagens tridimensionais realizadas em sistema
de estereofotogrametria portátil

Alvaro Augusto Junqueira Júnior
Doutorando do Departamento de Odontologia Restauradora
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto
2018

Alvaro Augusto Junqueira Júnior

Avaliação da acurácia de imagens tridimensionais realizadas em sistema
de estereofotogrametria portátil

Tese apresentada à Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do título
de Doutor em Ciências junto ao Programa de Odontologia
Restauradora com Área de Concentração em Dentística.

Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva

Ribeirão Preto
2018

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer
meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que
citada a fonte.

Ficha catalográfica

Junqueira Júnior, Alvaro Augusto
Avaliação da acurácia de imagens tridimensionais realizadas em sistema
de estereofotogrametria portátil. / Alvaro Augusto Junqueira Júnior ; orientador
Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva. - Ribeirão Preto, 2018.
163 f. : il. ; 30 cm
Tese (Doutorado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Departamento de Odontologia Restauradora. Área
de concentração: Dentística.
1. Estereofotogrametria 2. Antropometria 3. Face

FOLHA DE APROVAÇÃO
Alvaro Augusto Junqueira Júnior
AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DE IMAGENS TRIDIMENSIONAIS
REALIZADAS EM SISTEMA DE ESTEREOFOTOGRAMETRIA PORTÁTIL
Tese apresentada à Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do grau
de Doutor em Odontologia Restauradora.
BANCA EXAMINADORA
Data: __/__/____
Prof(a). Dr(a) ___________________________________________________
Instituição____________________ Assinatura_________________________

Prof(a). Dr(a) ___________________________________________________
Instituição____________________ Assinatura_________________________

Prof(a). Dr(a) ___________________________________________________
Instituição____________________ Assinatura_________________________

Prof(a). Dr(a) ___________________________________________________
Instituição____________________ Assinatura_________________________

Prof(a). Dr(a) ___________________________________________________
Instituição____________________ Assinatura_________________________

" Algumas pessoas gostariam que algo acontecesse. Algumas desejam que
aconteça. Outras, fazem acontecer".
Michael Jordan

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, Alvaro e Nícia, pelo apoio constante e irrestrito, independente
da distância;
À minha irmã Luciana, ainda mais distante, pela inspiração e carinho;
À minha companheira Bruna Rosa de Oliveira, por tornar esta importante
jornada muito mais leve. Obrigado pela compreensão. Tudo faz mais sentido
com sua presença.

Dedico a vocês meu trabalho.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador Prof. Dr. Marco Antônio Moreira Rodrigues da Silva, que
foi muito mais que um orientador, mas um grande amigo e exemplo de docente
e pesquisador;
À Dra. Ana Maria Bettoni Rodrigues da Silva, peça fundamental em nosso
laboratório. Seu conhecimento faz toda a diferença para todos que ali
trabalham.
Ao Dr. William Marcatti Amarú Maximiano, ao Ms. Marco Aurélio Kenichi
Yamaji e ao doutorando Paulo André Yamin, pelo companheirismo e amizade
em todos esses anos.
Aos integrantes do LAPESE, Dra. Laís Valencise Magri, Dra. Aline Mori, Ms.
Melissa de Oliveira Melchior e doutorando Mateus Sgobi Cazal pela
excelente convivência durante todos esses anos e colaborações fundamentais.
Ao

amigo

e

Prof.

Marcelo

Alves,

profissional

que

me

apoiou

incondicionalmente por todos esses anos em Ribeirão Preto;
Aos professores Dr. Marcelo Mazzetto e Dr. César Bataglion, professores da
disciplina de Oclusão da FORP-USP, sempre presentes e dispostos a transmitir
conhecimento;
À professora Dra. Cláudia Maria de Felício, que com seu vasto conhecimento
esteve sempre disposta a contribuir com todos do laboratório, sendo outra
fonte de inspiração docente;
Ao Prof. Dr. Márcio de Menezes, sempre solícito em contribuir com o
desenvolvimento deste trabalho;
A todos os professores do Departamento de Odontologia Restauradora da
FORP-USP, em especial ao Prof. Dr. Luis Henrique de Camargo Thomé, à
Profa. Dra. Regina Guenka Palma Dibb, ao Prof. Dr. Manoel Damião de
Sousa Neto e ao Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho;

À Profa. Dra. Laura Bullamah Stoll, ao Prof. Dr. André Marcelo Peruchi
Minto e ao Prof. Dr. Luiz Rafael Calixto Lima, profissionais de altíssimo
gabarito que me inspiram como Cirurgião-Dentista.
Ao Excelentíssimo Senhor Gen Bda Med QEMA Sérgio dos Santos
SZELBRACIKOWSKI, Chefe da Inspetoria de Saúde do Exército Brasileiro e
outrora Diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), ao Senhor
Cel Farm PTTC Mário Sérgio OLYNTHO, Acessor da Direção e outrora
Subdiretor do HMASP e ao Senhor Cel Dent LUCAS Dias de Moura, Chefe da
Odontoclínica do HMASP, por me possibilitarem conciliar a vida de caserna aos
estudos. Sem tal apoio, a finalização deste trabalho seria impossível de se
atingir concomitantemente à vida militar;
Aos irmãos de farda da Odontoclínica do HMASP, que sempre me apoiaram e
me estimularam nesta empreitada, em especial ao 1o Ten ODT Émerson
Toffanello BENETTI.
Aos funcionários do Departamento de Odontologia Restauradora, em especial
ao Sr. Carlos Feitosa, sempre disposto a ajudar todos os Pós-Graduandos em
seus problemas (que não são poucos!);
Ao Sr. José Carlos Ferreira Júnior, protético da FORP-USP, pela realização
de valiosos trabalhos laboratoriais;
À CAPES e à FAPESP, pelo auxílio financeiro e financiamento do projeto,
respectivamente;
À Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo por colocar à disposição sua estrutura;
Aos alunos da graduação, com quem aprendi e troquei experiências por todo
este período;
Aos participantes que aceitaram participar desta pesquisa, sem os quais este
trabalho não se realizaria;

A todos os amigos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste
trabalho.

SUMÁRIO

SUMÁRIO

RESUMO...........................................................................................................23
ABSTRACT.......................................................................................................27
INTRODUÇÃO...................................................................................................31
PROPOSIÇÃO...................................................................................................39
MATERIAIS E MÉTODO...................................................................................43
RESULTADOS..................................................................................................91
DISCUSSÃO....................................................................................................135
CONCLUSÃO..................................................................................................147
REFERÊNCIAS...............................................................................................151

RESUMO

JUNQUEIRA JÚNIOR, A.A. (2018). Avaliação da acurácia de imagens
tridimensionais realizadas em sistema de estereofotogrametria portátil.
Tese (Doutorado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.

RESUMO
A configuração e o formato das estruturas craniofaciais, a oclusão
dentária, a musculatura orofacial bem como a harmonia facial são
determinantes para as características próprias da face humana. Instrumentos
manuais como paquímetro e fitas métricas têm sido tradicionalmente utilizados
para realizar as medidas antropométricas, diretamente de um sujeito em
ambiente clínico. O avanço tecnológico possibilitou transformar a aquisição
destas medidas analógicas em medições digitais, tornando possível aquisições
rápidas, precisas e sem radiação. Tais informações podem, ainda, ser
arquivadas para futuras análises e compartilhamento de informações com
colegas e pacientes. A estereofotogrametria tem se destacado dentre as novas
técnicas de captação de imagens tridimensionais, onde um grupo de câmeras
de rápida captura fotografam a imagem do indivíduo a partir de variadas
angulações. Atualmente, sistemas portáteis de estereofotogrametria vêm sendo
propostos no mercado por apresentarem maior praticidade e simplicidade no
manuseio. A proposta do presente estudo foi avaliar a precisão e a
reprodutibilidade de um sistema de estereofotogrametria 3D portátil (Vectra
H1, Canfield Scientific, Fairfield, NJ, EUA) em medições dos tecidos moles
faciais de 30 participantes e de um cubo de medidas definidas, comparando
tais medidas com as obtidas por um sistema de estereofotogrametria 3D fixo
(Vectra M3, Canfield Scientific, Fairfield, NJ, EUA), de precisão e
reprodutibilidade estabelecidas e validadas, através de análise quantitativa dos
possíveis erros. Foram realizadas marcações craniométricas transitórias em
tecido mole da face nos 30 participantes do estudo (n=30), sendo estes
submetidos à aquisição de imagens pela técnica da estereofotogrametria, tanto
pelo sistema fixo Vectra M3, quanto pelo sistema portátil Vectra H1. Trinta
pontos de referência (landmarks) foram utilizados para realizar as medidas (em
mm) de 34 distâncias. Quanto ao cubo, foram avaliados, no total, 20 ângulos,
20 áreas e 9 distâncias lineares. Os resultados obtidos pela metodologia
estabelecida, juntamente com a correlação aos achados da literatura,
permitiram concluir que o sistema portátil Vectra H1 apresentou precisão e
repetibilidade comparáveis com o sistema fixo Vectra M3, evidenciando sua
capacidade de capturar imagens tridimensionais de modo eficaz, o que torna
viável seu uso nas mais diversas aplicações clínicas.
Palavras-chave: Estereofotogrametria, Antropometria, Face

ABSTRACT

JUNQUEIRA JÚNIOR, A.A. (2018). Accuracy evaluation of tridimensional
images performed by portable stereophotogrammetric system. Dissertation
(Doctorate) - School of Dentistry of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo,
Ribeirao Preto, 2018.

ABSTRACT
The human face presents characteristics according to dental occlusion,
facial harmony, orofacial musculature, besides the format and configuration of
craniofacial structures. Traditionally, anthropometric measurements have been
acquired through direct measurements of a subject inside clinical environment,
using calipers and metric tapes to measure distance between arches and
landmarks. Along with scientific breakthrough, the data, used to be analogic,
became digital. It opened the possibility of quick, precise and radiation-free
acquisitions, with its details being simultaneously archived for future analysis
and being able to be easily shared with patients and colleagues. Among new
facial analysis methods the stereophotogrammetry technique has emerged,
where a group of cameras with fast acquisition take photographs of the subject
from multiple angles. Nowadays, portable stereophotogrammetric are being
proposed, as they are more practical and easy to use. The aim of this work was
analyze
the
accuracy
and
reproducibility
of
a
portable
3D
stereophotogrammetric system (Vectra H1, Candield, Fairfeld, NJ, USA) in
measurements of facial soft tissue of 30 participants and defined measures of a
cube, comparing these measurements with those obtained by a set 3D
stereophotogrammetric system (Vectra M3, Candield, Fairfeld, NJ, USA), which
has it's accuracy and reproducibility previously validated, through quantitative
analysis of possible errors. Thirty temporary landmarks were used to make the
measurements (in mm) of 34 distances in 30 participants (n=30). Regarding the
cube, 20 angles, 20 areas and 9 linear distances were evaluated. The obtained
results by the established methodology, along with the correlation to literature
findings, allowed us to conclude that the Vectra H1 portable system has shown
accuracy and reproducibility as good as the Vectra M3 set system, evidencing
it's capability to reliably capture tridimensional images, what makes practicable
it's use in the most diverse clinical applications.
Key words: Stereophotogrammetry, Anthropometry, Face
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A Antropometria é a ciência comprometida com a medição do corpo
humano por meio de avaliações de peso, tamanho e proporções. Deste modo,
provê lições valiosas e objetivas sobre como avaliar e caracterizar variações
fenotípicas e dismorfologias em qualquer espécie.1 A Antropometria Facial,
escopo da área Odontológica, fornece mais que resultados meramente
descritivos.2 As possibilidades de comunicação,

interação com o meio,

identificação de pessoas provida pelo rosto e o transporte de informações
sobre saúde do indivíduo atrai há tempos a atenção de cientistas e artistas,
que então procuram analisa-lo de maneira quantitativa.3-10 Uma análise precisa
da face é indispensável para o diagnóstico e o preparo de um plano de
tratamento para pacientes que estão sendo submetidos a tratamento
ortodôntico,

cirurgias

ortognática

e

plástica,

para

o

diagnóstico

de

malformações genéticas ou adquiridas, para o estudo de crescimentos normal
e anormal da face e para investigações antropométricas.4,11-14
A Antropometria Facial como ferramenta de análise morfológica
possibilita uma avaliação objetiva, porém tende a ser demorada e laboriosa
quando realizada nos métodos tradicionais.15 Diferentes técnicas de análise
têm sido discutidos na literatura, como o uso de paquímetro, fotografias e
radiografias.1 Entretanto, estes métodos não podem satisfazer totalmente a
estimativa

porque

sua

natureza

bidimensional

proporciona

algumas

dificuldades em quantificar os resultados.16 O desenvolvimento das tecnologias
da computação e da informática possibilitaram que os padrões para
armazenamento e recuperação de dados e emprego da informação, aliados ao
conhecimento biomédico, transformassem métodos tradicionais de diagnóstico,
visualização, e tratamento.4,11,17-22 Com o avanço científico e tecnológico,
análises tridimensionais (3D) de morfometria facial,

como escaneamento a

laser, ressonância magnética, tomografia computadorizada (TC), ultrassom,
digitalização por contato e estereofotogrametria oferecem significantes
mudanças no processo de diagnóstico, pois são considerados métodos não
invasivos de análise facial,2,11,22 tornando-se, assim, uma realidade em diversos
contextos clínicos e de pesquisa em todo o mundo.23 Enquanto imagens de TC
detalham superfícies e volumes do esqueleto, imagens tridimensionais obtidas
pelo método óptico podem prover informações adicionais sobre cor e textura de
superfície, assim como resoluções superiores de superfície de tecido mole.24-26
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Neste interim, podemos observar uma mudança nas últimas décadas, onde o
processo de obtenção das medidas faciais deixou de ser por meio de medições
diretas, sendo obtidas por meio da análise indireta de imagens bidimensionais
e tridimensionais.7 A digitalização de dados anteriormente analógicos abriram a
possibilidade de aquisição rápida, precisa e sem radiação, com suas
informações sendo simultaneamente arquivadas para análises futuras e
podendo ser compartilhadas facilmente com outros profissionais.2,11,14,27-32
Estas modernas tecnologias têm sido empregadas em estudos fenotípicos,
27,3133-35

tornando viável a criação de valiosos bancos de dados de valores

normativos para cada população. Tal avanço indubitavelmente facilita
grandemente a compreensão do complexo craniofacial em diversos grupos
étnicos.36,37
Dentre os métodos de análise tridimensionais, a estereofotogrametria
tem se destacado por ser um método de precisão e repetibilidade
comprovadas.2,13,38-41 Este é um método que não requer contato físico entre a
face do paciente e o aparelho, sendo seguro, rápido, não-invasivo2 e tornando
possível a obtenção de uma imagem da superfície externa de maior
qualidade.23 Além de se permitir analisar as imagens por meio de pontos de
referência (landmarks), é possível realizar análises faciais de superfície,42
sendo que esta última mostrou-se ainda mais sensível.43 A avaliação de
superfícies traz uma gama de possibilidades a diversas áreas, como a
Ortodontia, a Cirurgia Bucomaxilofacial e, mais recentemente, a Estética
Orofacial. Analisar e quantificar assimetrias faciais, por exemplo, mostra-se
crucial

nestas

especialidades,

pois

diversas

condições

podem

estar

relacionadas a tais alterações morfológicas, comprometendo a qualidade de
vida do paciente em inúmeros aspectos.44 Outro exemplo é a possibilidade de
quantificação de superfície de tecido mole, que permite avaliar a progressão de
patologias como tumores. Com este recurso, análises prévias e posteriores ao
tratamento podem ser realizadas, permitindo a comparação destas lesões em
diferentes

estágios

do

tratamento.45

Novas

aplicações

de

imagens

tridimensionais na saúde possibilitam análise mais abrangente de todo o
complexo estomatognático, previsões simuladas de tratamentos propostos e
biomodelagem.46,47 Devido à sua segurança, imagens com alta resolução e
baixo tempo de captação de imagens, esta técnica mostrou-se ideal para
coletar dados tridimensionais de rostos, mesmo em crianças, bebês ou
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pessoas portadoras de deficiências, onde o tempo de exposição pode ser
crítico.23 Heike48 detalhou as principais questões técnicas relacionadas à
prática de utilização da estereofotogrametria, incluindo sua localização física,
sugerindo reduzir os artefatos de imagem e maximizar a cobertura da
superfície facial, além de fornecer sugestões para a análise de crianças e
pessoas com necessidades especiais. Desta maneira, beneficiadas pela
introdução desta modalidade de avaliação não-invasiva e barata de imagens,
diversas abordagens passaram a ser sugeridas para a análise de assimetrias
faciais.49-53 As áreas de cirurgia craniofacial e de portadores de fissuras
labiopalatais desenvolveram sobremaneira o uso da estereofotogrametria, pois
puderam realizar estudos de assimetrias facial, labial e nasal, proporções
faciais e projeção maxilar de maneira eficiente. Além da qualidade da captura
da imagem e das possibilidades de trabalho em cima dos dados coletados,
estas áreas se beneficiam especialmente da velocidade de captura de
imagem.2,35,46,54-56
No Brasil, Junqueira57 e Andrade58 realizaram trabalhos com aparelho de
estereofotogrametria. Junqueira realizou análise antropométrica de um grupo
de brasileiros jovens saudáveis utilizando o sistema de estereofotogrametria
fixo Vectra M3. Andrade investigou a repetibilidade desde mesmo sistema
digital em medições lineares e angulares para análise da morfologia facial,
observando boa repetibilidade e medições precisas dentro dos parâmetros de
seu estudo.
Em relação à Ortodontia, a inconveniência em produzir e estocar
modelos de gesso pode ser suplantada com a integração de modelos digitais
integrados à imagem facial, técnica desenvolvida em diversos trabalhos. 53,59 O
controle por imagens tridimensionais pode ser de grande valia para diagnóstico
de surtos de crescimento e indicar planejamento ortodôntico mais efetivo. A
eficiente integração entre os arcos dentais e as imagens de tecido mole
captados digitalmente possibilita aperfeiçoar a avaliação estética previamente
às intervenções clínicas. Mais do que isso: adequada padronização de
protocolo para análise facial não-invasiva poderia, inclusive, substituir
parcialmente algumas avaliações radiográficas.12,35,60,61 Lam e colaboradores62
demonstraram a viabilidade registrar a cabeça do paciente em sua posição
natural em articulador virtual com o uso da estereofotogrametria.
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A avaliação estética do sorriso por meio de análise de sua simetria foi
realizada por Duran e colaboradores,63 o que evidencia o grande potencial do
uso da estereofotogrametria no campo da Estética Orofacial. Novas tendências
de atuação dos Odontólogos, como realização de tratamentos estéticofuncionais com aplicação toxina botulínica e ácido hialurônico, procedimento
cirúrgico de bichectomia e tratamentos cosméticos de lipopapada e
rinomodelação podem se aproveitar da estereofotogrametria como meio
auxiliar de diagnóstico, planejamento e controle de resultados.
A compreensão da eficácia de qualquer novo método é fundamental, de
modo a sabermos se os resultados por ele proporcionados atingem ou não
parâmetros adequados às decisões clínicas futuramente nele baseadas. Devese comparar o valor destes novos métodos com tecnologias já estabelecidas,
mesmo entendendo que o método padrão (ou "padrão ouro") não deveria
indicar ausência de possíveis erros. A discrepância de resultados entre
diferentes métodos de medição é inevitável, sendo imperativo identificar se tais
discordâncias são significantes a ponto de causar problemas na interpretação
clínica e se a utilização de ambos métodos é viável.64 A avaliação de qualquer
tecnologia em medições é baseada na habilidade do profissional em obter
dados confiáveis por este método.11,65 Menezes2 testou a acurácia de um
sistema de estereofotogrametria tridimensional na análise de tecidos moles em
indivíduos

saudáveis.

O

aparelho

utilizado

foi

o

sistema

de

estereofotogrametria fixo Vectra M3, sistema modular utilizado também neste
trabalho. Com o intuito de se obter resultados confiáveis, este sistema
idealmente deve ser calibrado diariamente, sendo que em caso de
movimentação (planejada ou acidental), nova calibração deve ser realizada.
Apesar de ter mostrado precisão e reprodutibilidade adequadas, este sistema é
fixo, o que torna mandatória a presença do indivíduo a ser avaliado em seu
local de funcionamento. Trata-se de um aparelho com 3 módulos, sendo que
cada módulo possui 2 câmeras. Com isso, indivíduos acamados, de difícil
locomoção ou pertencentes a áreas distantes têm acesso limitado a esta
tecnologia.
O uso de um método não invasivo, confiável, simples e reprodutível
poderia contribuir enormemente no diagnóstico, planejamento e tratamento dos
acometimentos

funcionais

e

morfológicos

na

região

craniofacial.

Um

procedimento diagnóstico confiável é aquele capaz de trazer os mesmos
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resultados em repetidas medições, dentro de um intervalo de variações
aceitável. Num nível conceitual básico, a validade de um diagnóstico vai até
onde ele mede o que ele pressupõe medir.66 Atualmente, sistemas portáteis de
estereofotogrametria vêm sendo propostos no mercado por apresentarem
maior praticidade e simplicidade no manuseio. Há escassez de estudos que
avaliem a eficácia do sistema portátil de estereofotogrametria, o que é
importante para sua validação técnica independente. Até a conclusão deste
trabalho, foi encontrado apenas um estudo que procurou avaliar a precisão do
sistema Vectra H1 com o sistema já validado, o Vectra M3. Camison e
colaboradores67 realizaram um trabalho com o intuito de validar o sistema de
estereofotogrametria portátil Vectra H1. Foram 136 distâncias lineares
avaliadas, num total de 26 participantes. Mais trabalhos, com comparação mais
robusta de dados variados, se fazem necessários para validar de modo seguro
o uso de imagens tridimensionais por estereofotogrametria em aparelho portátil
na análise não apenas de distâncias lineares, mas também de áreas e ângulos.

PROPOSIÇÃO
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A

proposta

do

presente

estudo

foi

avaliar

a

precisão

e

a

reprodutibilidade de um sistema de estereofotogrametria 3D portátil (Vectra
H1, Canfield Scientific, Fairfield, NJ, EUA)

na medição dos tecidos moles

faciais em distâncias lineares de 30 participantes e em distâncias lineares,
áreas e ângulos de um cubo de dimensões conhecidas, comparando-o com
um sistema de estereofotogrametria 3D fixo (Vectra M3, Canfield Scientific,
Fairfield, NJ, EUA), de precisão e eficácia já estabelecidas e validadas, através
de análise quantitativa dos possíveis erros.

MATERIAIS E MÉTODO
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Seleção da amostra
O tamanho da amostra foi determinado considerando a diferença média
entre aquisições de 1mm (Desvio Padrão,1), com um erro α ajustado em
0,0512,14 e um erro β ajustado em 0,8.2 Como critério de inclusão, foram
selecionados participantes com idades entre 18 e 40 anos, sem cicatrizes
faciais, anomalias congênitas e/ou deficiências de motricidade, que poderiam
dificultar a estabilidade do paciente durante as aquisições da imagem e, com
isso, gerar imprecisões na captura das imagens que não fossem inerentes aos
aparelhos de estereofotogrametria. A escolha dos participantes foi aleatória,
independentemente de cor, peso e altura.
Os dados obtidos pelos dois sistemas de estereofotogrametria Vectra
(M3 e H1) foram comparados, sendo utilizados os mesmos participantes e o
mesmo objeto para ambos sistemas.
Verificação da precisão na imagem do objeto
Um dos passos para avaliar a precisão do Vectra H1 foi realizar
imagens de um objeto padrão com uma grade milimetrada no corpo do objeto,
sendo obtido imagens utilizando o Vectra H1 e posteriormente com o Vectra
M3, que possui eficácia e precisão comprovadas.2
Medições faciais
Todos os procedimentos foram não-invasivos e realizados com o mínimo
de

incômodo

aos

participantes,

previamente

esclarecidos

sobre

os

procedimentos a serem adotados e com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) assinado. O projeto foi devidamente cadastrado na
Plataforma Brasil sob o número CAAE 55348215.1.0000.5419.
As principais fontes de erro na estereofotogrametria são devido à
identificação dos pontos de referência e à captura da imagem. A adequada
identificação dos pontos de referência previamente à captação das imagens foi
realizada de modo a se obter resultados confiáveis, prática também realizada
em outros trabalhos na literatura.2,11,40,61
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É importante que o operador responsável pela marcação dos pontos de
referência e captura das imagens tenha recebido treinamento prévio e possua
experiência nestes procedimentos, pois as corretas identificação e demarcação
dos landmarks dependem deste conhecimento, que também é indispensável
para reconhecer

fatores que alteram o posicionamento dos tecidos moles

durante a captura das imagens.36
Antes da marcação dos pontos de referência uma faixa para cabelo foi
posicionada em cada participante, com a finalidade de afastar os cabelos,
promover facilitado acesso pelo operador à marcação dos landmarks e
melhorar

a

leitura

correspondente.

na

Uma

região
gaze

pelo

estéril

sistema
embebida

de
em

estereofotogrametria
álcool

70%

foi

sistematicamente passada na face de cada participante, a fim de limpar a pele
de eventuais impurezas, oleosidade e/ou maquiagem.
Foi realizada a marcação de 30 pontos de referência (Figuras 1 a 6). A
Tabela 1 traz os pontos de referência que foram utilizados neste estudo, assim
como suas abreviações e definições para marcação.
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Figura 1 - Aspecto frontal da face ilustrando os pontos de referência
(landmarks).
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Figura 2 - Aspecto lateral da face ilustrando os pontos de referência.
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Figura 3 - Aspecto aproximado da região de olhos.

Figura 4 - Aspecto aproximado do pontos de referência Exocanthion,
Endocanthion e Frontotemporale direitos.
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Figura 5 - Aspecto aproximado de perfil esquerdo.

FIgura 6 - Aspecto aproximado de pontos de referência em nariz e boca.
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Tabela 1 - Pontos de referência (landmarks) utilizados no presente trabalho
com suas abreviações e definições. De acordo com Farkas 1
Abreviação

Ponto de
referência

Definição

Tr

Trichion

Na linha dos cabelos, na linha média

N

Nasion

Ponto mais profundo entre a fronte e o nariz

Prn

Pronasale

Ponto mais anterior da ponta do nariz

Sn

Subnasale

Ls

Labiale superius

Sto

Stomion

Li

Labiale inferius

Sl

Sublabiale

Na linha média do sulco nasolabial

Pg

Pogonion

Ponto mais anterior do queixo

Gn

Gnation

Ch[r], Ch[l]

Cheilion

Comissura labial

Ex[r], Ex[l]

Exocanthion

Comissura externa da fissura ocular

En[r], Ex[l]

Endocanthion

Comissura interna da fissura ocular

Ft[r], Ft[l]

Frontotemporale

Ponto médio na união da borda inferior do septo
nasal e do lábio superior
Ponto médio no início do vermelhão do lábio
superior
Intercessão da linha média facial e a fissura
labial horizontal
Ponto médio no início do vermelhão do lábio
inferior

Ponto mais inferior e anterior da sínfise
mentoniana

Em cada lado da fronte, lateralmente à elevação
da linha temporal
Na intercessão entre o plano de Camper e a

*Chk[r], Chk[l]

Cheek

linha conectando o canto externo do olho com a
comissura labial

Zy[r], Zy[l]

Zygion

Ponto mais lateral do arco zigomático

Al[r], Al[l]

Alare

Ponto mais lateral de cada contorno alar nasal

Cph[r], Cph[l]

Crista philtri

T[r], Tl]

Tragion

Na margem superior do tragus

Go[r], Go[l]

Gonion

Ponto mais lateral do ângulo da mandíbula

* de acordo com Ferrario.68

Em cada margem elevada do filtro acima da
linha do vermelhão superior
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A marcação dos pontos de referência foi obtida com uso de delineador
líquido Make-B (O Boticário®, Brasil), sendo tal procedimento realizado pelo
mesmo operador em todos os 30 participantes. Esta etapa durou, em média, 5
minutos para cada participante (Figura 7).

Figura 7 - Marcação dos pontos de referência faciais.
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Os pontos de referência Ex[r], Ex[l], En[r], En[l], Ch[r], Ch[l] e Sto não
receberam marcação manual com delineador, apenas marcação direta no
programa após captação das imagens, por serem bem delimitados pela
anatomia facial e reprodutíveis de forma confiável. 69 Tais landmarks foram
representados por marcações da cor branca nas figuras anteriores.

Captação das imagens dos participantes: sistema fixo Vectra M3
O aparelho Vectra M3 trata-se de um sistema de estereofotogrametria
fixo, onde três módulos compostos por duas câmeras cada captam três
imagens tridimensionais simultaneamente. Possui 180 cm de altura, 122 cm de
largura e 56 cm de comprimento. A região esquerda da face do participante é
captada por um módulo posicionado à esquerda do aparelho, em posição mais
baixa. Um módulo centralizado e posicionado superiormente é dedicado a
captar o aspecto frontal da face. Por fim, um módulo posicionado à direta do
aparelho, na mesma altura do primeiro módulo descrito, é responsável pela
captura da região direita da face do participante. Observe que cada módulo
possui 2 câmeras, posicionadas uma abaixo da outra. Esta disposição permite
a

captura

de

duas

imagens

bidimensionais

em

posições

distintas,

possibilitando a formação de uma imagem tridimensional. Cada módulo possui,
também, dois flashes, que permitem correta iluminação do rosto do
participante. Abaixo do módulo central há um pequeno espelho, posicionado
estrategicamente para que o participante mantenha seus olhos corretamente
direcionados durante todo o processo de captura (Figuras 8 e 9).
O sistema de estereofotogrametria Vectra M3 necessita de calibração
sempre que sua localização é alterada ou sua estrutura é tocada. Neste
estudo, o aparelho foi calibrado no início de cada dia de captação de imagens,
sendo nova calibração realizada caso o participante tocasse inadvertidamente
o corpo do aparelho. Para que seja realizada a calibração, uma moldura que
acompanha o sistema é posicionada de acordo com instruções do fabricante
em dois momentos: no primeiro, com posicionamento em 90o; no segundo, com
posicionamento em 45o. O enquadramento é feito baseado nas linhas verticais
e horizontais indicadas na tela do computador pelo próprio software do
sistema. A Figura 10 mostra o posicionamento de tal moldura.
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Figuras 8 e 9 - Sistema de estereofotogrametria fixo Vectra M3, com seus
módulos corretamente posicionados. Em aspecto aproximado, é possível
observar a presença de duas câmeras em cada módulo, entre as unidades de
flash.

Figura 10 - Correto posicionamento da moldura calibradora.
Após a efetiva calibração do aparelho, o participante deve ser
posicionado adequadamente à frente dos módulos. A posição da face é
orientada por linhas horizontais e verticais dispostas na tela do computador,
onde o software mostra em tempo real a face do participante em relação
ao seu correto posicionamento. A distância média entre o participante e o
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aparelho é de 112 cm. Entretanto, considera-se a posição adequada quando os
olhos do participante encontram-se perfeitamente posicionados de acordo com
o esquema exposto no próprio software (Figuras 11 a 13).

Figura 11 - Participante posicionado à frente do sistema Vectra M3. A distância
média é de 112 cm.
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Figura 12 - O participante deve manter os olhos direcionados ao espelho
central.

Figura 13 - Linhas verticais e horizontais dispostas nas imagens captadas em
tempo real guiam o correto posicionamento da face do participante. Observe o
perfeito enquadramento da face quando comparado ao esquema a ser
seguido, à esquerda da tela.
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Após o acionamento do comando de captação das imagens, é
necessário, ainda, averiguar se os flashes foram disparados no mesmo
momento. Do contrário, a qualidade da imagem fica incorrigivelmente
prejudicada.
Captação das imagens dos participantes: Sistema portátil Vectra H1
A captação das imagens faciais no aparelho de estereofotogrametria
portátil Vectra H1 (Figura 14) decorre de técnica diferente do sistema fixo.
Como o aparelho não possui anteparo e apresenta apenas um conjunto de
duas lentes (Figura 15), três captações se fazem necessárias em momentos
distintos. A primeira imagem é obtida com foco no lado direito da face do
participante. O sistema portátil é posicionado a 45 graus à direita deste,
encontrando-se cerca de 30cm abaixo da região subnasal (área que coincide
com a altura do busto). A distância em que a câmera deve permanecer da face
do participante é definida pela convergência de dois pontos luminosos, criados
a partir da própria lente da câmera. Esta convergência de pontos define a
distância focal necessária para a correta aquisição da imagem, bem como seu
perfeito enquadramento. Os pontos devem convergir e direcionarem-se para a
intercessão de duas linhas: uma horizontal, traçada no ponto Subnasale; e
outra vertical, passando pelo ponto Exocantion [r]. A Figura 16, contida no
manual do sistema portátil Vectra H1, demonstra um esquema das posições do
participante, do operador e da posição da câmera.
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Figura 14 - Sistema de estereofotogrametria portátil Vectra H1
(Canfield, NJ, EUA).

Figura 15 - Aspecto frontal da lente utilizada pelo sistema
Vectra H1. Repare nas regiões laterais inferiores, onde
observa-se a presença de dispositivos luminosos que
projetam os pontos luminosos necessários para correto
enquadramento da imagem.
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Figura 16 - Ilustração do correto posicionamento para captação da primeira
imagem com o Vectra H1.
A segunda imagem é captada frontalmente ao participante, porém o
posicionamento vertical da câmera deve ser a apenas ligeiramente abaixo do
ponto subnasale. Este ponto de referência passa a ser, ainda, a região em que
os pontos luminosos da câmera devem convergir. A Figura 17, também obtida
do manual deste sistema, ilustra esta etapa.

Figura 17 - Ilustração do correto posicionamento para captação da segunda
imagem com o sistema portátil Vectra H1.
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Por fim, a terceira imagem é obtida similarmente à primeira, porém do
lado esquerdo do participante: altura média de 30 cm abaixo do ponto
subnasale (altura do busto), com os pontos luminosos convergindo na
intercessão da linha horizontal que passa pelo ponto subnasale e a linha
vertical que passa pelo ponto exocantion [l], situação ilustrada na Figura 18.

Figura 18 - Ilustração do correto posicionamento para captação da terceira
imagem com o sistema portátil Vectra H1.

É importante ressaltar que, diferentemente da captação realizada pelo
sistema de estereofotogrametria fixo Vectra M3, esta técnica exige cuidado
com a expressão facial do sujeito em três momentos distintos. Isto porque o
sistema fixo Vectra M3 realiza a captação dos três ângulos de maneira
simultânea, eliminando a possibilidade de alterações de posição de tecido mole
entre as captações dos três módulos. O sistema portátil Vectra H1 necessita de
três captações realizadas em momentos diferentes. Mudanças na expressão
facial (incluindo alterações na posição de mandíbula) podem prejudicar a
correta construção tridimensional da face do participante analisado.
Terminada a etapa da captação das imagens, os arquivos digitais devem
ser passados para o computador. É possível realizar a tomada de
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imagens com a câmera já conectada ao computador, o que torna imediata a
importação dos arquivos. Entretanto, a transferência por meio de cartão de
memória também é possível, desde que haja conexão direta apropriada do
computador com o cartão de memória da câmera ou conexão indireta com o
auxílio de adaptador específico para este fim. A importação indireta pelo cartão
de memória foi a utilizada neste estudo, pois dispensa a conexão da câmera ao
computador com fio, o que facilita o manuseio da câmera. Ademais, nos parece
muito mais interessante este método de transferência de arquivos, pois é esta
forma que torna o sistema verdadeiramente portátil e útil em localidades
distantes do computador.
Com os arquivos enviados para o computador, o software converte
automaticamente cada imagem captada em uma imagem tridimensional da
região fotografada. Por meio de seleção das imagens necessárias, realiza-se o
comando para "colaras imagens" ("stitch images"), formando assim o modelo
tridimensional da face do participante.
Digitalização dos pontos de referência
O processo de digitalização dos pontos de referência ocorre de maneira
similar nos dois sistemas, pois trata-se do mesmo software. Após a construção
de imagem tridimensional no computador, o operador deve aproximar a
imagem em cada ponto de referência marcado manualmente. Quando o ponto
de referência ocupa a maior parte da tela do computador, este deve ser
marcado digitalmente (Figura 19).
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Figura 19 - Previamente à marcação digital de determinado ponto de
referência, a imagem deve ser aproximada. Desta maneira, a região central
deste ponto pode ser marcada mais facilmente, com menores riscos de erro.

Comparação entre sistemas portátil Vectra H1 e fixo Vectra M3
Após a marcação facial dos pontos de referência nos 30 participantes e
captações pelos sistemas Vectra M3 e H1, as imagens tridimensionais foram
analisadas e trinta e quatro distâncias faciais foram obtidas e comparadas
(Tabela 2).
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Tabela 2 - Distâncias entre pontos de referência a serem calculadas
Distâncias

Definição

T[r]-T[l]

Distância entre os tragus

Zy[r]-Zy[l]

Largura de face

Go[r]-Go[l]

Largura de mandíbula

Ch[r]-Ch[l]

Largura de boca

Tr-N

Altura do terço superior de face

N-Sn

Altura do terço médio de face

Sn-Gn

Altura do terço inferior de face

T-Go

Altura do ramo de mandíbula

N-T

Protrusão da região inferior do terço superior de face

Sn-T

Protrusão da região inferior do terço médio de face

Pg-T

Protrusão da região inferior do terço inferior de face

Pg-Go

Comprimento do corpo da mandíbula

Ft[r]-Ft[l]

Largura do terço superior de face

Al[r]-Al[l]

Largura de nariz

Cph[r]-Cph[l] Largura do filtro labial
Sn-Ls

Altura do filtro labial

Ls-Sto

Espessura do vermelhão do lábio superior na linha média

Sn-Sto

Distância da base do nariz até o selamento labial

Li-Sl

Altura do lábio inferior (sem o vermelhão do lábio) na linha média

Sto-Li

Espessura do vermelhão do lábio inferior na linha média

Ex[r]-Ex[l]

Distância entre os cantos externos dos olhos

En[r]-En[l]

Distância interocular

En-Ex

Largura da fissura ocular

N-Prn

Comprimento do nariz

Prn-Sn

Protrusão do nariz

Sl-Gn
Tr-Gn
Sto-Gn
Chk[r]-Chk[l]

Distância da inserção do lábio inferior ao limite inferior do terço
inferior de face
Altura total de face
Distância do selamento labial ao limite inferior do terço inferior de
face
Distância entre os pontos marcados nas intercessões das
distâncias T[r]-Al[r] a Ex[r]-Ch[r] e Tr[l]-Al[l] a Ex[l]-Ch[l]
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Análise estatística
Para avaliar a precisão do sistema portátil Vectra H1, foram realizadas
diferentes comparações. Primeiramente, foram comparadas as aquisições de
imagens dos 30 participantes entre os sistemas Vectra M3 e H1. Trinta e quatro
distâncias foram avaliadas em cada um dos 30 participantes, em ambos
aparelhos, totalizando 2.040 distâncias. Além das análises descritivas, testes
pareados t-Student foram utilizados para comparar as medidas obtidas pelo
sistema portátil Vectra H1 com os valores de referência obtidos pelo sistema
fixo Vectra M3. Como os participantes não possuíam valores conhecidos de
referência (o que é possível apenas em objetos de dimensões conhecidas),
foram adotados como "valores reais" aqueles obtidos pelo sistema fixo Vectra
M3, pois este possui eficácia e precisão comprovadas na literatura.2 Quando se
propõe avaliar determinado método, deve-se ter em mente que diferentes
termos empregados nos estudos, por mais similares que possam parecer,
possuem significados distintos.
A "concordância" de determinado método quantifica quão próximas são
duas ou mais medições realizadas em um mesmo participante. A concordância
independe da associação desses valores com o valor real, levando-se em
consideração unicamente a relação entre as medidas obtidas pelo próprio
aparelho. Pode-se avaliar a concordância entre medidas obtidas em um
mesmo aparelho ou a concordância entre medidas obtidas por diferentes
aparelhos.
A "confiabilidade" (também referida como "acurácia") é equivalente à
repetibilidade ou reprodutibilidade. Um procedimento diagnóstico confiável é
aquele que obtém os mesmos resultados em repetidas medições de uma
mesma variável, dentro de intervalos aceitáveis. A confiabilidade é associada à
precisão de determinado procedimento, que é o grau de variação aleatória que
ocorre durante a medição de um valor constante. Um procedimento é acurado
quando se apresenta consistente, estável e confiável com mínimo erro. 66
Diversos métodos propõem quantificar a precisão em estudos
antropométricos, a saber: Média das Diferenças Absolutas (MDA), Erro
Relativo de Magnitude (ERM) e Erro Técnico de Medição (ETM). 12 Para todas
as medidas faciais, foram analisados, além destes métodos: Média, Desvio
Padrão (DP), Diferença das Médias (DM), valor de p (considerando p ≤ 0,05
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como significância estatística), Índice de Correlação Intraclasse (ICC) e valor
de p do ICC. O valor de MDA é a média das diferenças absolutas entre os
valores de 2 conjuntos de dados.16,29
Em seguida, as imagens obtidas pelo sistema portátil Vectra H1 dos 30
participantes foram analisadas por 2 operadores diferentes, sendo calculadas
as 34 medidas, resultando um total de mais 2040 distâncias. Cada operador
realizou a marcação digital dos 30 pontos de referência para cada um dos 30
participantes. A imagem tridimensional de cada participante, assim como os
pontos de referência demarcados na pele, foi a mesma para ambos
operadores. Esta etapa visou unicamente verificar possíveis erros durante o
processo de marcação dos pontos no software. Os mesmos testes estatísticos
utilizados na primeira análise foram realizados neste momento, com o
acréscimo do erro técnico de medição (ETM), também conhecido como Erro de
Dahlberg. O ETM, ou erro de Dahlberg, é calculado da seguinte forma:
ETM = √[(Σ D2)/2n],
onde D é a diferença entre cada par de medições replicadas e n é o número de
pares.2
Por fim, um objeto cúbico de dimensões conhecidas foi fotografado por
10 vezes pelo sistema portátil Vectra H1 e 10 vezes pelo sistema fixo Vectra
M3 (intervalo de 1 semana entre as medições), onde uma série de distâncias,
áreas e ângulos foram analisadas para determinar os possíveis erros que
ocorressem durante a captação da imagem propriamente, entre os dois
Sistemas. Para a comparação entre as medições do Vectra H1, além dos
resultados descritivos (média, DP, DM, p e MDA) erro técnico da medição
(ETM) foi utilizado para avaliar o erro aleatório entre diferentes aquisições pelo
mesmo aparelho.12
A Figura 20 mostra o aspecto do cubo após captação pelo sistema
portátil Vectra H1. O cubo de 10cm de aresta foi confeccionado na Oficina de
Precisão da Universidade de São Paulo (Campus de Ribeirão Preto), sendo
feito de madeira com uma haste metálica para ser manipulado. Sobre este
cubo foi colado papel milimetrado, de modo que o tamanho real de distâncias e
áreas pudesse ser comparado com o valor obtido por análise tridimensional.
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Para evitar possíveis distorções do papel no limite das faces do cubo, a grade
milimetrada possuía 9cm em cada direção. Novamente, foram comparados os
valores dos sistemas de estereofotogrametria Vectra H1 e M3. Porém,
diferentemente do ocorrido com os participantes, os valores reais eram
conhecidos, não sendo necessário admitir os valores obtidos pelo sistema fixo
Vectra M3 como "reais". Desta forma, além de ser possível analisar a
correlação dos valores resultantes de ambos sistemas, foi possível realizar
uma análise descritiva em gráfico da proximidade dos valores obtidos por cada
sistema em relação aos valores reais já conhecidos.
Nove pontos foram marcados digitalmente em cada uma das 3 faces
analisadas do cubo. A distância entre estes pontos era sabida devido à
precisão industrial do papel milimetrado utilizado. Ainda na Figura 20, pode-se
observar a localização de cada um dos 27 pontos marcados digitalmente.
Primeiramente, foram analisados 12 ângulos de 90 o, sem arestas, nos 2
sistemas (Figuras 21 e 22). Foram analisadas Média, Desvio Padrão (DP),
Mínimo, Máximo, Erro Relativo Médio (ERM), Média Absoluta das Diferenças
(MAD) e Diferença das Médias (DM), entre ambos sistemas. Em seguida, 8
ângulos de 90o incluindo arestas foram analisados, novamente entre ambos
Sistemas. Por fim, 12 ângulos de 90o em faces livres foram analisados somente
no sistema portátil Vectra H1, em 2 capturas distintas.
Após a análise de ângulos, 12 áreas em faces livres foram delimitadas
no cubo e analisadas (Figura 23), seguidas de 8 áreas envolvendo arestas
(Figuras 24 e 25). A intenção de analisar áreas com presença de arestas foi
saber se a presença de regiões com ângulos vivos poderiam dificultar de
alguma maneira a leitura e a reconstrução tridimensional destas regiões. O
tamanho destas áreas eram: 2 de 12cm2, 3 de 14cm2 e 3 de 112cm2.
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Figura 20 - Aspecto do cubo após captação pelo sistema portátil Vectra H1,
mostrando o posicionamento de cada um dos 27 pontos distribuídos em suas 3
faces.

Figuras 21 e 22 - Ângulos retos analisados, em faces livres.
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Figura 23 - Área de 24,5cm2 selecionada nas face esquerda do cubo.

Figuras 24 e 25 - Áreas de 12cm2 selecionadas abrangendo arestas: 12cm2
faces esquerda e direita e 12cm2 topo.
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Em seguida, foram analisadas distâncias lineares entre pontos,
conforme exposto na Figura 26. Cada uma das 9 distâncias ilustradas nesta
figura (3 distâncias em cada face) foi referente a 70mm de comprimento, tendo
como referência de valor real o tamanho representado pela grade milimetrada,
de confecção padronizada industrial.

Figura 26 - Distâncias lineares de 70cm analisadas.
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O software possibilita a sobreposição de duas imagens realizadas em
momentos distintos, tornando possível medir a distância linear entre os pontos
dessas imagens. Ou seja, o ponto de referência nomeado como "1" na primeira
imagem teve sua distância calculada em relação ao ponto "1" da segunda
imagem, após sobreposição efetiva. Quanto maior a distância entre 2 pontos
de mesmo nome analisados, menor terá sido a repetibilidade do sistema. A
Figura 27 ilustra o resultado após colagem de 2 imagens distintas realizadas
pelo sistema portátil Vectra H1, onde há escala de cores para evidenciar áreas
onde há discrepâncias entre as duas imagens. Regiões verdes estão
relacionadas com distâncias entre as imagens inferiores a 0,2mm, havendo
mudança gradual de cor à medida que a distância entre as superfícies das
imagens se distanciam. Note que toda a área analisada do cubo se apresenta
verde, indicando sobreposição de alta precisão entre as imagens.

Figura 27 - Escala de cores. É possível observar que não há áreas com
tonalidades avermelhadas ou azuladas, que indicariam diferenças maiores
entre as duas imagens sobrepostas.

RESULTADOS
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Resultados dos participantes
Trinta participantes tiveram imagens captadas, tanto pelo sistema fixo
Vectra M3 quanto pelo sistema portátil Vectra M1, sendo 12 homens e 18
mulheres.
A Tabela 3 apresenta os valores médios e o desvio padrão (DP) das 34
distâncias obtidas para ambos sistemas de estereofotogrametria, bem como a
Diferença das Médias (DM), o valor de p (Teste de t-Student, devido valores
paramétricos), Média das Diferenças Absolutas (MDA), Correlação Intraclasse
(ICC) e valor de p da Correlação Intraclasse (p do ICC).
A Tabela 4 apresenta os valores encontrados para diferentes
operadores com o sistema portátil Vectra H1, trazendo os valores médios e DP
das mesmas 34 distâncias, além da DM, o valor de p (Teste de t-Student,
devido valores paramétricos, novamente), MDA e Erro Técnico de Medição
(ETM).
Os Gráficos 1 ao 34 são de análise de concordância de Bland-Altman,
referentes às 34 distâncias obtidas pelo sistema portátil Vectra H1 para todos
os 30 participantes.
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Tabela 3: Diferenças entre os sistemas Vectra M3 e H1, mesmo operador
Distâncias
T[r]-T[l]
Zy[r]-Zy[l]
Go[r]-Go[l]
Ch[r]-Ch[l]
Tr-N
N-Sn
Sn-Gn
T[r]-Go[r]
T[l]-Go[l]
N-T[r]
N-T[l]
Sn-T[r]
Sn-T[l]
Pg-T[r]
Pg-T[l]
Pg-Go[r]
Pg-Go[l]
Ft[r]-Ft[l]
Al[r]-Al[l]
Cph[r]-Cph[l]
Sn-Ls
Ls-Sto
Sn-Sto
Li-Sl
Sto-Li
Ex[r]-Ex[l]
En[r]-En[l]
En-Ex
N-Prn
Prn-Sn
Sl-Gn
Tr-Gn
Sto-Gn
Chk[r]-Chk[l]

Vectra M3
Média
DP
142,13 8,62
139,11 8,39
117,04 9,69
50,03
4,30
70,65
8,95
50,54
4,45
65,29
5,26
59,40
5,96
60,12
6,53
117,71 6,21
116,78 6,80
122,11 6,65
122,12 7,05
137,59 8,43
137,63 8,32
95,48
7,44
96,08
6,15
110,59 5,54
35,05
3,81
12,56
2,13
16,32
1,99
7,82
1,59
22,90
2,13
10,17
2,25
10,12
2,00
87,93
4,81
33,05
3,46
28,23
1,57
44,62
4,99
17,55
1,55
24,36
3,16
182,98 11,59
42,62
3,94
83,07
5,55

Vectra H1
Média
DP
141,66 8,44
139,20 8,31
118,36 9,72
49,95
4,21
70,53
8,96
50,48
4,39
64,95
5,12
59,57
6,09
60,60
6,76
117,18 6,19
116,58 6,77
121,71 6,58
122,16 7,04
137,25 8,27
137,70 8,39
94,70
7,17
95,45
6,06
110,48 5,56
35,20
3,87
12,45
2,09
16,09
1,96
8,31
1,76
23,15
2,09
10,06
2,30
9,85
2,01
89,58
4,74
32,96
3,36
29,41
1,58
44,52
4,98
17,47
1,56
24,22
3,12
182,55 11,83
42,06
3,70
82,79
5,46

DM

p

MDA

ICC

p do ICC

0,46
-0,09
-1,31
0,08
0,12
0,06
0,34
-0,17
-0,48
0,53
0,20
0,40
-0,04
0,34
-0,07
0,78
0,63
0,11
-0,15
0,11
0,23
-0,49
-0,25
0,11
0,27
-1,65
0,09
-1,18
0,10
0,08
0,14
0,43
0,56
0,28

0,83
0,95
0,57
0,97
0,94
0,84
0,84
0,90
0,75
0,75
0,86
0,78
0,98
0,89
1,00
0,68
0,70
0,90
0,89
0,58
0,52
0,30
0,67
0,91
0,53
0,18
0,88
0,01
0,89
0,93
0,74
0,87
0,57
0,78

0,79
0,31
1,38
0,75
0,37
0,20
0,56
0,70
0,57
0,55
0,29
0,40
0,29
0,59
0,37
0,78
0,86
0,26
0,44
0,26
0,37
0,62
0,50
0,31
0,50
1,70
0,29
1,18
0,17
0,13
0,34
0,62
0,64
0,58

0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,98
0,96
0,95
0,91
0,94
0,97
0,94
0,91
0,98
0,68
0,99
0,98
0,98
0,99
0,97
0,98

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

NOTA. Valores de p obtidos pelo Teste t-Student (p >. 05).
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Tabela 4: Diferenças entre operadores no sistema portátil Vectra H1
Distâncias
T[r]-T[l]
Zy[r]-Zy[l]
Go[r]-Go[l]
Ch[r]-Ch[l]
Tr-N
N-Sn
Sn-Gn
T[r]-Go[r]
T[l]-Go[l]
N-T[r]
N-T[l]
Sn-T[r]
Sn-T[l]
Pg-T[r]
Pg-T[l]
Pg-Go[r]
Pg-Go[l]
Ft[r]-Ft[l]
Al[r]-Al[l]
Cph[r]-Cph[l]
Sn-Ls
Ls-Sto
Sn-Sto
Li-Sl
Sto-Li
Ex[r]-Ex[l]
En[r]-En[l]
En-Ex
N-Prn
Prn-Sn
Sl-Gn
Tr-Gn
Sto-Gn
Chk[r]-Chk[l]

1 Operador H1
Média
DP
141,68
8,43
139,23
8,32
118,32
9,71
50,55
3,80
70,57
9,02
50,46
4,40
64,90
5,11
59,61
6,07
60,60
6,80
117,22
6,22
116,59
6,72
121,71
6,60
122,18
7,01
137,23
8,26
137,71
8,38
94,67
7,20
95,49
6,09
110,50
5,53
35,18
3,87
12,46
2,05
16,02
1,92
8,27
1,72
23,09
2,07
10,03
2,20
9,91
1,84
89,93
4,75
32,56
3,30
29,81
1,53
44,52
4,99
17,48
1,56
24,16
3,21
182,54 11,88
42,06
3,70
82,84
5,48

2 Operador H1
Média
DP
141,66
8,44
139,20
8,31
118,36
9,72
50,15
4,16
70,53
8,96
50,48
4,39
64,95
5,12
59,57
6,09
60,60
6,76
117,18
6,19
116,58
6,77
121,71
6,58
122,16
7,04
137,25
8,27
137,70
8,39
94,70
7,17
95,45
6,06
110,48
5,56
35,20
3,87
12,45
2,09
16,09
1,96
8,31
1,76
23,15
2,09
10,06
2,30
9,85
2,01
89,54
4,76
32,97
3,36
29,37
1,56
44,52
4,98
17,47
1,56
24,22
3,12
182,55 11,83
42,06
3,70
82,79
5,46

DM

p

MDA

ETM

0,02
0,03
-0,04
0,40
0,04
-0,02
-0,05
0,04
0,00
0,04
0,01
0,00
0,02
-0,01
0,01
-0,03
0,03
0,02
-0,02
0,01
-0,07
-0,04
-0,06
-0,03
0,07
0,38
-0,41
0,44
0,00
0,01
-0,06
-0,01
0,00
0,05

0,98
0,99
0,99
0,70
0,99
0,93
0,94
1,00
0,97
0,98
1,00
0,98
0,97
0,98
1,00
1,00
1,00
0,98
1,00
0,90
0,95
0,94
0,85
0,86
0,80
0,87
0,59
0,43
0,98
0,94
0,87
0,99
0,97
0,96

0,02
0,05
0,05
0,74
0,09
0,11
0,14
0,10
0,09
0,06
0,07
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,08
0,08
0,02
0,10
0,13
0,15
0,13
0,17
0,23
0,44
0,45
0,46
0,04
0,10
0,15
0,15
0,16
0,08

0,00
0,13
0,02
3,05
0,06
0,09
0,20
0,10
0,05
0,03
0,03
0,06
0,03
0,05
0,03
0,03
0,06
0,04
0,01
0,09
0,16
0,17
0,14
0,33
0,55
1,23
1,38
1,33
0,02
0,06
0,28
0,21
0,21
0,12

NOTA. Valores de p obtidos pelo Teste t-Student (p >. 05).
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Gráfico 1: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência T[r] e T[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 2: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Zy[r] e Zy[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 3: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Go[r] e Go[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 4: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Ch[r] e Ch[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 5: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Tr e N em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 6: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência N e Sn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 7: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sn e Gn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 8: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência T[r] e Go[r] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 9: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência T[l] e Go[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 10: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência N e T[r] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 11: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência N e T[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 12: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sn e T[r] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 13: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sn e T[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 14: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Pg e T[r] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 15: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Pg e T[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 16: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Pg e Go[r] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 17: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Pg e Go[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 18: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Ft[r] e Ft[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 19: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Al[r] e Al[l] em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 20: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Cph[r] e Cph[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 21: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sn e Ls em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 22: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Ls e Sto em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

107
Gráfico 23: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sn e Sto em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 24: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Li e Sl em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 25: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sto e Li em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 26: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Ex[r] e Ex[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 27: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência En[r] e En[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 28: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência En e Ex em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 29: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência N e Prn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 30: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Prn e Sn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 31: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sl e Gn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 32: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Tr e Gn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Gráfico 33: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Sto e Gn em participantes
apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 34: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de distâncias lineares entre os pontos de referência Chk[r] e Chk[l] em
participantes apresentados pelo sistema portátil Vectra H1
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Resultados do cubo
As Tabelas 5 e 6 apresentam ângulos retos em faces livres e com
arestas, respectivamente. Os Gráficos 35 e 37 de Bland-Altman são referentes
a tais medidas obtidas pelo sistema portátil Vectra H1. Abaixo de cada Gráfico
de Bland-Altman, encontram-se gráficos referentes ao posicionamento de cada
valor

de

ângulo

de

cada

imagem

obtido

pelos

dois

sistemas

de

estereofotogrametria (Gráficos 37 e 38). Estes gráficos ilustram de uma
maneira clara a proximidade de cada medida com o valor real referente ao
gabarito junto ao cubo, porém não foram elaborados com o intuito de
representar valores estatísticos.

Tabela 5: Valores obtidos em ângulos retos em faces livres, em ambos
sistemas de estereofotogrametria, para o mesmo operador
H1

M3

(valor em graus)

(valor em graus)

90o, pontos 2-3-6

90,09

89,92

90o,

pontos 2-1-4

89,94

90,09

90o, pontos 4-7-8

90,12

89,94

90o, pontos 8-9-6

89,82

90,05

90o,

pontos 15-12-11

89,43

89,87

90o, pontos 11-10-13

90,32

90,21

90o, pontos 13-16-17

89,69

89,82

90o,

pontos 18-18-15

90,56

90,10

90o, pontos 24-21-20

90,27

90,18

90o, pontos 20-19-22

89,98

89,88

90o,

pontos 22-25-26

89,87

90,04

90o,

pontos 26-27-24

89,87

89,90

Média

90,00

90,00

DP

0,30

0,13

Mínimo

89,43

89,82

Máximo

90,56

90,21

ERM

0,22

0,22

Ângulos

DM

0,00

MDA

0,20

* Conforme Figuras 21 e 22, em Materiais e Método.
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Gráfico 35: Método de Bland-Altman para análise de concordância dos valores
de ângulos retos obtidos em áreas lisas (sem arestas) apresentados pelo
sistema portátil Vectra H1

Gráfico 36: representação da localização dos valores obtidos em áreas lisas
(sem arestas) em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à
medida real de 90o
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Como a média dos ângulos obtidos por ambos sistemas de
estereofotogrametria foi de 90o (ver Tabela 5), não foram inseridas linhas de
representação destas médias neste último gráfico, pois ambas estariam
igualmente localizadas no eixo de 90o.

Tabela 6: Valores obtidos em ângulos retos incluindo arestas, em ambos
sistemas de estereofotogrametria, uma imagem do cubo para cada sistema,
para o mesmo operador

Ângulo

H1

M3

1

91,23

91,02

2

90,88

90,79

3

90,69

90,57

4

91,18

90,66

5

91,33

90,69

6

91,22

90,29

7

90,16

90,18

8

91,02

90,79

Média

90,97

90,62

DP

0,39

0,27

Mínimo

90,16

90,18

Máximo

91,33

91,02

ERM

1,06

1,07

MAD

0,97

DM

0,35
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Gráfico 37: Método de Bland-Altman para os valores de ângulos retos obtidos
em áreas com arestas apresentados pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 38: Representação da localização dos valores obtidos em áreas que
incluem arestas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à
medida real de 90o
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Neste caso, as médias dos valores obtidos por ambos Sistemas foi de
90,97o para o sistema portátil Vectra H1 e 90,62o para o sistema fixo Vectra M3
(Tabela 6). Desta maneira, o gráfico acima pode trazer as linhas referentes à
média de cada um, comparada com a linha referente ao valor real de 90 o.
A Tabela 7 traz os valores obtidos em duas imagens distintas captadas
pelo sistema portátil Vectra H1, sendo seguida pelo Gráfico 39, descritivo das
posições dos valores obtidos para cada ângulo. Os pontos pretos são
referentes aos resultados obtidos pela primeira captação Sistema Vectra H1, e
os azuis, aos da segunda.
Tabela 7: Valores obtidos de ângulos de 90o sobre faces livres em 2 imagens
distintas, Sistema Vectra H1, mesmo operador.
H1
1a captura

2a captura

90o, pontos 2-3-6

90,09

90,29

90o, pontos 2-1-4

89,94

89,78

90o, pontos 4-7-8

90,12

90,81

90o, pontos 8-9-6

89,82

90,89

90o, pontos 11-12-15

89,43

89,91

90o, pontos 11-10-13

90,32

90,10

90o, pontos 13-16-17

89,69

89,82

90o, pontos 17-18-15

90,56

90,06

90o, pontos 24-21-20

90,27

89,89

90o, pontos 20-19-22

89,98

90,13

90o, pontos 22-25-26

89,87

89,87

90o, pontos 26-27-24

89,87

90,06

Média

90,00

90,13

0,30

0,37

Mínimo

89,43

89,78

Máximo

90,56

90,89

0,39

0,39

Ângulos

DP

ERM
DM

-0,10

MDA

0,35

ETM

0,50
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Gráfico 39: Representação da localização dos valores obtidos de ângulos de
90o no sistema portátil Vectra H1 em duas capturas em relação ao ângulo real
de 90o

A Tabela 8 agrupa áreas de 70cm2 (valor real de referência) obtidas pelo
sistema portátil Vectra H1 em faces livres, em duas imagens distintas, sendo
seguida pelo Gráfico 40, que ilustra a posição de cada ponto em relação à
medida real (linha preta contínua).
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Tabela 8: Valores obtidos de áreas de 24,5cm2 sobre faces livres, em ambos
sistemas de estereofotogrametria

H1

M3

24,5 cm2

24,56

24,69

24,5 cm2

24,52

24,67

24,5 cm2

24,50

24,60

24,5 cm2

24,53

24,62

24,5 cm2

24,55

24,68

24,5 cm2

24,55

24,65

24,5 cm2

24,51

24,66

24,5 cm2

24,49

24,70

24,5 cm2

24,51

24,57

Média

24,52

24,62

Mínimo

24,48

24,53

Máximo

24,56

24,70

DP

0,03

0,06

ERM

0,42

0,42

Área real

MAD

0,10

A Tabela 9 mostra os valores de áreas obtidas sobre áreas com arestas
em 2 imagens distintas, também ambas pelo sistema portátil Vectra H1. Como
existem apenas 3 arestas observadas, o número de áreas analisadas mostrase reduzido. De qualquer maneira, alguns cálculos estatísticos, como Média,
DP, valor de p e ETM puderam ser realizados. Importante ressaltar a presença
do ETM, novamente presente em análise entre diferentes medidas, porém no
mesmo equipamento.
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Gráfico 40: Representação da localização dos valores obtidos de áreas de
70cm2 no sistema portátil Vectra H1 em duas capturas em relação à área real
de 70cm2

Tabela 9: Valores descritivos de áreas sobre faces livres em 2 imagens
distintas, sistema portátil Vectra H1
H1
1a captura

2a captura

12 cm2, centro

11,79

11,73

12 cm2, topo

11,45

11,55

14 cm2, esquerda/superior

13,68

13,65

14 cm2, esquerda/direita

13,35

13,31

14 cm2, direita/superior

13,41

13,50

112 cm2, esquerda/superior

111,79

111,77

112 cm2, esquerda/direita

111,37

111,45

112 cm2, direita/superior

111,45

111,58

Média

49,78

49,82

DP

51,14

51,14

Área real

p

1

ETM

0,01
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Após os resultados de ângulos e áreas, chegamos aos valores obtidos
por medições lineares. A Tabela 10 mostra os valores obtidos para distâncias
lineares sobre faces livres em 10 imagens, comparando ambos sistemas de
estereofotogrametria. Na sequência, os gráficos 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 e 57
são de Bland-Altman, todos para as distâncias apresentadas pelo sistema
portátil Vectra H1. Os Gráficos 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 trazem os
valores obtidos pelos sistemas Vectra H1 e M3, evidenciando as respectivas
proximidades dos pontos pretos (referentes ao H1) e vermelhos (referentes ao
M3) com os valores reais (linha preta fina). As linhas grossas referem-se às
médias dos valores obtidos para cada distância, nas cores correspondentes a
cada sistema de estereofotogrametria (preto para o Vectra H1 e vermelho para
o Vectra M3). É importante ressaltar que, diferentemente dos gráficos
anteriores que mostravam diferentes captações com o sistema portátil Vectra
H1 (pontos pretos como primeira captura e pontos azuis, segunda), estes
gráficos de representação da localização dos pontos comparam os dois
sistemas de estereofotogrametria. A alternância entre Gráficos de dispersão de
Bland-Altman e de representação de cada ponto em relação à medida real de
referência se fez para agrupar os dados de cada Gráfico com as distâncias
indicadas.

Tabela 10: Distâncias lineares sobre faces livres em 10 imagens, em ambos
sistemas de estereofotogrametria
Distâncias

H1

M3

DM

MDA

ERM %

0,08

-0,43

0,43

0,61

70,16

0,04

-0,43

0,43

0,61

0,05

70,16

0,06

-0,44

0,44

0,63

70,06

0,14

70,52

0,06

-0,46

0,45

0,65

13 ao 15

70,08

0,10

70,38

0,08

-0,30

0,30

0,43

16 ao 18

70,06

0,05

70,17

0,09

-0,11

0,13

0,18

19 ao 21

69,76

0,06

70,14

0,07

-0,38

0,38

0,55

22 ao 24

69,76

0,07

70,14

0,04

-0,38

0,37

0,53

25 ao 27

69,80

0,08

70,16

0,05

-0,36

0,36

0,52

Média

DP

Média

DP

1 ao 3

69,72

0,04

70,15

4 ao 6

69,73

0,05

7 ao 9

69,72

10 ao 12
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Gráfico 41: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 1 e 3 para
imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 42: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 1 ao 3
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Gráfico 43: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 4 e 6 para
imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 44: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 4 ao 6
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Gráfico 45: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 7 e 9 para
imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1.

Gráfico 46: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 7 ao 9
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Gráfico 47: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 10 e 12
para imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 48: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 10 ao 12
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Gráfico 49: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 13 e 15
para imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 50: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 13 ao 15
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Gráfico 51: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 16 e 18
para imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 52: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 16 ao 18
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Gráfico 53: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 19 e 21
para imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 54: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 19 ao 21
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Gráfico 55: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 22 e 24
para imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 56: Representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 22 ao 24.
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Gráfico 57: Método de Bland-Altman para distâncias entre os pontos 25 e 27
para imagens captadas pelo sistema portátil Vectra H1

Gráfico 58: representação da localização dos pontos referentes às distâncias
obtidas em ambos sistemas de estereofotogrametria em relação à medida real
da distância dos pontos 25 ao 27
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As Tabelas 11 e 12 trazem o Erro Técnico de Medição (ETM) para
diferentes capturas de distâncias lineares do cubo pelos sistemas de
estereofotogrametria Vectra H1 e M3, respectivamente (teste de repetibilidade).

Tabela 11: Distâncias lineares em diferentes capturas do sistema portátil Vectra
H1, trazendo o ETM para teste de repetibilidade de tal sistema
H1
1a captura

2a captura

1 ao 3

69,74

69,75

4 ao 6

69,73

69,77

7 ao 9

69,76

69,77

10 ao 12

70,17

70,20

13 ao 15

70,12

70,08

16 ao 18

70,00

70,09

19 ao 21

69,79

69,80

22 ao 24

69,83

69,82

25 ao 27

69,84

69,87

Média

69,89

69,91

0,17

0,17

Mínimo

69,73

69,75

Máximo

70,17

70,20

0,04

0,04

Distâncias

DP

ERM
DM

-0,02

MDA

0,03

ETM

0,00
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Tabela 12: Distâncias lineares em diferentes capturas do sistema fixo Vectra
M3, trazendo o ETM para teste de repetibilidade de tal sistema
M3
1a captura

2a captura

1 ao 3

70,17

70,18

4 ao 6

70,17

70,15

7 ao 9

70,16

70,13

10 ao 12

70,54

70,49

13 ao 15

70,38

70,30

16 ao 18

70,19

70,13

19 ao 21

70,12

70,17

22 ao 24

70,12

70,13

25 ao 27

70,15

70,20

Média

70,22

70,21

0,14

0,12

Mínimo

70,12

70,13

Máximo

70,54

70,49

0,06

0,06

Distâncias

DP

ERM
DM

0,01

MDA

0,04

ETM

0,00

Por fim, a Tabela 13 traz as distâncias lineares entre os pontos de cada
superfície sobreposta, ambas imagens captadas pelo sistema portátil Vectra
H1. Os pontos referentes à primeira imagem possuem a letra "a" em frente ao
número correspondente, e os pontos relativos à segunda aquisição, possuem a
letra "b". Não foram realizadas sobreposições entre imagens captadas pelo
Vectra H1 e Vectra M3 (tanto para participantes como para cubo), pois após
tentativa de realização deste procedimento, o Software comunicava erro na
ação. Apesar de ser o mesmo Software utilizado em ambos sistemas, as
versões não eram idênticas, podendo ser este o motivo da impossibilidade de
sobrepor as imagens obtidas pelos diferentes sistemas. Os primeiros valores
de Mínimo, Máximo, Média, Mediana e DP foram calculados baseados nos
valores obtidos das distâncias lineares entre os pontos de cada superfície,
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possuindo, assim, a palavra "pontos" em frente ao referido termo. Os valores
de Mínimo, Máximo, Média, Mediana e DP que seguem são seguidos do termo
"superfícies", pois foram calculados diretamente pelo Software do Sistema
Vectra H1, tomando como base toda a área de superfície selecionada. Por esta
razão há a presença de valor negativo em "Mínimo": o Software diferencia
valores positivos e negativos de acordo com a sobreposição das imagens,
onde o valor apresenta-se como positivo quanto a primeira imagem possui
dimensão maior que a segunda e vice-versa. Ao analisarmos separadamente a
distância entre os pontos, o Software mostra a distância sempre em valores
positivos.
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Tabela 13: Distâncias em milímetros entre os pontos de cada superfície após
sobreposição de duas imagens do cubo do captadas pelo sistema portátil
Vectra H1
Pontos
1a-1b
2a-2b
3a-3b
4a-4b
5a-5b
6a-6b
7a-7b
8a-8b
9a-9b
10a-10b
11a-11b
12a-12b
13a-13b
14a-14b
15a-15b
16a-16b
17a-17b
18a-18a
19a-19b
20a-20b
21a-21b
22a-22b
23a-23b
24a-24b
25a-25b
26a-26b
27a-27b
Mínimo-pontos
Máximo-pontos
Média-pontos
Mediana-pontos
DP-pontos
Mínimo-superfícies
Máximo-superfícies
Média-superfícies
Mediana-superfícies
DP-superfícies

Distância
0,06
0,04
0,04
0,06
0,06
0,03
0,01
0,07
0,02
0,16
0,16
0,18
0,15
0,11
0,09
0,07
0,07
0,11
0,02
0,01
0,05
0,02
0,04
0,07
0,06
0,07
0,07
0,01
0,18
0,07
0,06
0,08
-0,15
0,23
0,00
0,00
0,02
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Enquanto a antropometria direta sempre foi aceita como padrão ouro na
análise facial por sua simplicidade e baixo custo, a necessidade de emprego de
maior tempo clínico e examinadores muito bem treinados aparecia como uma
dificuldade.15,46,47 A estereofotogrametria apresenta-se como uma possibilidade
segura, não-invasiva e livre de radiação ionizante em estudos longitudinais.54
Diversos trabalhos apresentam resultados promissores do uso desta
técnica, porém o uso de terminologias inconstantes e emprego de diferentes
testes estatísticos para análise de erros são um desafio. A comparação entre
sistemas, sejam eles quais foram, torna-se mais dificultosa quando não há
padronização nos delineamentos experimentais. A literatura apresenta estudos
que baseiam suas análises na distância entre pontos de referência,27,65,79 mas
também em medidas angulares,55,65,71 medidas lineares2,72-74 e em mapas que
realçam diferenças morfológicas entre superfícies por meio de emprego de
cores.51,75,76
O uso de objetos inanimados, que possui a vantagem de não produzir
interferências

de

movimentos

involuntários,

foi

feito

em

estudos

anteriores.12,59,73,75,77 Esta foi a razão para também termos adotado modelo
inanimado em parte deste trabalho: evitar que alterações em tecido mole
advindas de movimentos involuntários pudessem alterar os resultados de modo
que tais diferenças fossem indevidamente interpretadas como imprecisões dos
sistemas de estereofotogrametria. Isto torna compreensível a obtenção de
resultados mais precisos quando analisadas distâncias em objetos inanimados
em comparação com seres humanos. É importante ter pleno conhecimento das
peculiaridades de cada equipamento utilizado e ter controle do participante
durante a captação das imagens,61,71 de forma a minimizar possíveis erros
advindos de movimentação inadvertida dos tecidos moles por parte do
participante.
Erros na identificação dos pontos de referência e na captação das
imagens são as principais fontes de erro na técnica da estereofotogrametria.78
Como a proposta do presente estudo foca em avaliar a precisão do sistema
portátil Vectra H1 e não a precisão de marcação do operador, as imagens
captadas por este sistema e pelo sistema fixo Vectra M3 foram sob a mesma
marcação de pontos de referência, tanto nos participantes quando no objeto
cúbico.

Desta

forma,

eventuais

discrepâncias

nas

distâncias

obtidas

decorreram de imprecisões na captação das imagens, ou durante o
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procedimento de análise em Software. Em outras palavras, marcações de
pontos de referência em momentos distintos agregariam diferenças entre
medições

não

relacionadas

com

a

precisão

de

cada

sistema

de

estereofotogrametria em si, e sim do operador. Com isso, se faria necessário
separar quais erros teriam sido advindos de erros do operador e quais seriam
resultantes de imprecisões dos sistemas. Outra razão para a realização das
imagens dos participantes no mesmo momento para ambos sistemas foi para
evitar que efeitos da idade, alteração de peso e postura pudessem gerar
discrepâncias nas medidas.40,79,80
Diferentes limites de erro de precisão são utilizados na literatura.
Metzger81 considerou 3mm como o limite aceitável para erros, enquanto
Weinberg11 e Moshkelgosha & Shamsa82 utilizaram como referência erros de
até 2mm ou 2 unidades da medida utilizada. Aldridge, 27 de Menezes2 e
Dindaroglu55 definiram o limite de erro de precisão em apenas 1mm. Lübbers e
colegas79 apontaram que mesmo um observador mais experiente não é capaz
de identificar sem auxílio de aparelhos diferenças de até 1,5mm na maioria das
estruturas faciais. A distância que apresentou a maior diferença entre as
médias das medidas entre ambos Sistemas foi a distância Ex[r]-Ex[l], de
1,65mm. Os motivos para este achado são a dificuldade de captura da imagem
nesta região pela presença de cílios e mudança de textura da imagem (pele e
olhos). Como a marcação destes pontos é feita diretamente no computador, a
falta de marcação prévia com delineador aumenta as chances de erro.2 A
distância com marcação prévia que apresentou maior diferença entre as
médias foi Go[r]-Go[l], de 1,31mm. A distância que apresentou a menor média
das diferenças foi Sn-T[l], de somente 0,04mm. A média das diferenças das
medidas entre os dois sistemas de estereofotogrametria foi de 0,36mm para as
medidas lineares obtidas nos participantes.
Quando as distâncias lineares do cubo foram comparadas entre os 2
sistemas, a menor média de diferença foi de 0,11mm e a maior de 0,46. A
diferença média das medidas de cada sistema foi de 0,27mm, muito menor que
todos limites propostos por quaisquer autores citados previamente.
Ao comparar as médias das distâncias lineares entre os dois sistemas
de

estereofotogrametria,

nenhum

resultado

apresentou

diferença

estatisticamente significante (p>.05). O Índice de Correlação Intraclasse (ICC)
manteve-se alto em todas as distâncias, consequentemente apresentando
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valores de p de ICC extremamente baixos (<0,0001). Isto mostra alta
correlação entre as médias das medidas entre ambos sistemas.
A MDA é comumente utilizada como uma estimativa de precisão.11,14
Novamente, Ex[r]-Ex[l] foi a distância que apresentou valor mais alto, de 1,70.
Go[r]-Go[l] também foi a distância linear previamente definida por pontos de
referência que apresentou maior valor de MDA, de 1,38.
Os valores de MDA acima descritos encontrados em nosso trabalho foi
comparando-se os dois sistemas de estereofotogrametria. Quando observamos
os valores de MDA para o sistema portátil Vectra H1 comparando-se os
resultados obtidos por diferentes operadores, encontramos as distâncias T[r]T[l] e Al[r]-Al[l] com os menores valores de MDA, de 0,02. A distância com
maior valor de MDA foi Ch[r]-Ch[l], de 0,74. Este resultado para Ch[r]-Ch[l]
(largura da boca) vai ao encontro do obtido por de Menezes,2 que também
encontrou o maior valor de MDA para esta distância. Porém, o valor que tal
autor obteve foi ligeiramente maior, de 0,90, utilizando o sistema fixo Vectra
M3.
O Erro Técnico de Medição (ETM) foi obtido apenas em comparações
entre medidas do mesmo aparelho. Alguns trabalhos na literatura utilizam este
teste estatístico para comparar medidas de aparelhos diferentes, porém esta
prática não é unânime. Alguns estudos aplicam, de fato, o ETM, mas para
mesmas medidas no mesmo aparelho avaliado.2,71,77 Segundo Perini,87 o ETM
só se aplicaria à medida realizada e ao equipamento utilizado. Ou seja, os
resultados de ETM deveriam ser relacionados apenas a medidas iguais no
mesmo aparelho, não entre dois aparelhos diferentes. Por este motivo, o ETM
foi utilizado neste trabalho apenas ao comparar as mesmas medidas no
mesmo aparelho em capturas diferentes. Os maiores valores de ETM foram
encontrados para distâncias lineares que são obtidas por meio de pontos
marcados diretamente no computador, a saber: Ch[r]-Ch[l] (ETM= 3,05), Ex[r]Ex[l] (ETM= 1,23) e En-Ex (ETM= 1,33). O maior valor de ETM para uma
distância definida por pontos de referência marcados diretamente no rosto do
participante foi Li-Sl, de apenas 0,33. O menor valor de ETM encontrado foi
para T[r]-T[l], de 0,00. De Menezes2 fez este mesmo teste estatístico entre
operadores, porém com o sistema fixo Vectra M3. De Menezes encontrou o
maior valor de ETM para Ch[r]-Ch[l], de 0,81, e o menor valor de ETM para
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Zy[r]-Zy[l], de 0,05. É importante ressaltar que de Menezes avaliou 16
distâncias em seu trabalho, o que limita comparações com o presente estudo.
Os gráficos 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 e 61 apresentam pontos
referentes

às

medidas

encontradas

em

ambos

sistemas

de

estereofotogrametria em relação à uma linha central, referente ao valor real de
70mm. As médias das distâncias apresentadas pelo sistema fixo Vectra M3
foram mais precisas em todas as distâncias analisadas nas faces direita e
esquerda do cubo. Entretanto, as médias das distâncias apresentadas pelo
sistema portátil Vectra H1 foram mais próximas das medidas reais na face
superior do cubo.
Independentemente desta diferença (medidas mais precisas no sistema
fixo Vectra M3 nas faces laterais e medidas mais precisas no sistema portátil
Vectra H1 na face superior), pode-se observar que as médias de todas as
medidas lineares apresentadas pelo sistema fixo Vectra M3 foram maiores que
as médias apresentadas pelo sistema portátil Vectra H1. Contudo, como
salientado previamente, os valores mostraram-se sempre muito pequenos: em
média, 0,27mm menores.
Camison e colaboradores67 realizaram no fim de 2017 um trabalho de
igual finalidade à da presente Tese. Os autores compararam o sistema portátil
vectra H1 com outro fixo, já estabelecido na literatura. Começaram o trabalho
com 26 participantes, porém puderam analisar apenas 23 deles, devido à falha
de captação de pontos de referência próximos às orelhas. Apesar de não
citarem quais pontos de referência, imaginamos tratar-se dos landmarks T[r]T[l], visto que também notamos necessidade de cuidado especial com a
captura destas regiões, muito próximas do limite de captação dos sistemas. Em
nosso estudo, após a captação de cada imagem, tomamos tempo para verificar
se todos os pontos de referência tinham sido, de fato, corretamente captados
por cada sistema. Desta maneira, não tivemos o infortúnio de diminuir o n
amostral, realizando novas imagens sempre que necessário. Dentre os testes
estatísticos utilizados por Camison,67 um deles foi o mesmo realizado em
nosso trabalho: o ETM. Entretanto, Camison e colaboradores utilizaram tal
teste para comparar medidas entre os dois sistemas de estereofotogrametria.
Conforme explicado anteriormente, o ETM foi realizado em nosso trabalho
somente em comparações de medidas iguais no mesmo aparelho.
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Um teste estatístico muito interessante de ser realizado, porém que não
aparece no estudo de Camison,67 é o teste de Bland-Altman. Segundo
Hirakata,84 a concordância entre métodos não é apropriadamente avaliada ao
se utilizar o coeficiente de correlação, pois este não avalia concordância,
apenas associação. Os autores sugerem que, quando o objetivo do estudo é
analisar a concordância entre dois métodos, a utilização do teste de BlandAltman é recomendada.
Os gráficos deste trabalho referentes ao teste de Bland-Altman para as
distâncias lineares de participantes com o sistema portátil Vectra H1 são os de
número 1 ao 34. Os gráficos de Bland-Altman para o cubo são os de número
35 e 37 para valores angulares e 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 e 55 para os valores
das distâncias lineares. Os valores indicam o intervalo em que se encontram
95% das medidas feitas pelo operador.
Todos os Gráficos de dispersão Bland-Altman das medidas realizadas
nos participantes mostram dispersões precisas. Entretanto, o Gráfico 9, de
distância T[l]-Go[l] foi o que indicou maior precisão, com todos os pontos
dispersos dentro do intervalo de confiança (único caso para distâncias
verificadas em participantes). O fato de ser comum a presença de um ou mais
pontos fora deste intervalo não significa que ocorreu baixa concordância, pois o
intervalo é extremamente curto. Pontos fora dos limites (outliers) podem indicar
algum equívoco durante o processo de aquisição da imagem, como
movimentação do participante.
Os gráficos de Bland-Altman para distâncias obtidas no cubo não
mostram dispersão no sentido horizontal porque as medidas eram sempre as
mesmas (70mm). Os Gráficos 41, 47 e 49 de dispersão de Bland-Altman
trazem 1 ponto, cada, fora do intervalo de confiança. Estas distâncias são
referentes à região distal da face direita e todas as 3 distâncias da face
superior do cubo. Os Gráficos 43, 45, 53, 55 e 57 representam as distâncias
média e medial da face direita e todas as 3 distâncias da face esquerda do
cubo. Isto sugere que o sistema portátil Vectra H1 apresentou maior
confiabilidade nas distâncias medidas nas faces laterais do cubo. Entretanto, a
presença de 1 único ponto fora do intervalo de confiança não é o suficiente
para definir tal sistema como impreciso para leitura da face superior do cubo ou
da região distal da face direita do mesmo. É essencial ressaltar que estamos
lidando com um intervalo de precisão extremamente curto, onde diferenças
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plenamente aceitáveis clinicamente podem ser expressas por estes pontos
divergentes, dando falsa ideia de imprecisão. Os padrões de precisão
estabelecidos foram notavelmente altos, de modo a verificar a mais sutil das
imprecisões.
Codari53 utilizou o gráfico de dispersão de Bland-Altman em seu estudo,
onde avaliou a simetria de terços faciais de pacientes com paralisia facial
utilizando o sistema fixo Vectra M3. O autor e seus colaboradores utilizaram
Bland-Altman para análise de repetibilidade de terços inferior, médio e superior
direitos e esquerdos da face, bem como toda a superfície da face (total de 7
gráficos). Em todos os terços, a linha contínua referente à média das medidas
se manteve constantemente próxima ao valor 0, o que indica ausência de erros
sistemáticos. Em nosso estudo, a grande maioria dos gráficos de dispersão de
Bland-Altman para as distâncias obtidas pelo sistema portátil Vectra H1
apresentam, também, a linha contínua referente à média dos valores das
medidas próximo a zero, porém com algumas exceções. As distâncias T[r]-T[l],
N-T[r], Pg-Go-[r], Pg-Go[l] e Sto-Gn apresentaram linha contínua média
deslocada em valor superior a 0,5mm, porém menor que 1,0mm. As distâncias
Go[r]-Go[l] e En-Ex trazem a linha contínua média entre 1,0mm e 1,5. Por fim, a
distância Ex[r]-Ex[l] teve a linha contínua média acima de 1,5mm (porém,
menor que 2,0mm). Todas as outras 26 distâncias apresentaram tal linha entre
0,0mm e 0,5mm.
Todas estas distâncias destacadas acima possuem algum fator
potencialmente influenciável na maior probabilidade de ser encontrado algum
erro sistemático em suas medidas. As distâncias T[r]-T[l], N-T[r], Pg-Go-[r], PgGo[l] e Go[r]-Go[l] compreendem regiões amplas no sentido horizontal. A
análise estatística do cubo demonstrou que, apesar de haver precisão
satisfatória nas regiões mais distantes do centro da imagem, há uma tendência
(mesmo que leve) a distorções. As distâncias Sto-Gn e Ex[r]-Ex[l] são obtidas
por pontos de referência não marcados diretamente no participante (Sto e Ex),
além de serem regiões rotineiramente difíceis de serem corretamente
marcadas no computador. O ponto de referência Sto muitas vezes tem sua
marcação dificultada por falta de selamento labial efetivo na região central dos
lábios. Já a região de canto externo dos olhos é de difícil leitura por ambos
sistemas de estereofotogrametria, pois há convergência das pálpebras superior
e inferior, bem como presença dos cílios. Estas peculiaridades podem explicar
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a razão de termos obtido maiores desvios da linha contínua média em relação
ao valor zero.
Quanto aos resultados obtidos por análises do cubo, pode-se observar
que

as

medidas

angulares

em

faces

livres

apresentou

resultados

extremamente precisos para ambos sistemas, com médias de 90o tanto para o
Vectra H1, quanto para o Vectra M3. O Gráfico 36 ilustra cada ponto obtido
pelos dois Sistemas, evidenciando uma dispersão homogênea entre os valores
apresentados pelos dois aparelhos. O ERM foi de 0,22, tanto para o Vectra H1
quanto para o Vectra M3, e a MDA foi de apenas 0,2. O DP foi pequeno para
os dois sistemas, porém notavelmente pequeno para o Vectra M3: somente
0,13. O Gráfico de dispersão de Bland-Altman (Gráfico 35) mostra que todos os
valores apresentados pelo sistema portátil Vectra H1 encontram-se dentro do
intervalo de confiança, o que demonstra excelente repetibilidade. A linha
contínua média (Bias) encontra-se extremamente próxima ao valor 0, indicando
não haver erro sistemático. Duas imagens distintas foram captadas pelo
sistema portátil Vectra H1 para realizar-se o Teste de Dahlberg (ETM),
obtendo-se o valor 0,50, indicando erro pequeno (Tabela 7). O Gráfico 39
mostra a representação da localização dos valores obtidos de ângulos de 90 o
no sistema portátil Vectra H1 em duas capturas em relação ao ângulo real de
90o.
Os ângulos obtidos em áreas com arestas também apresentaram
resultados precisos. A média apresentada pelo Vectra H1 foi de 90,97,
ligeiramente maior que a do Vectra M3, de 90,62. Os valores de ERM também
foram satisfatórios (1,06 para H1 e 1,07 para M3), com a MDA de apenas 0,97.
O Gráfico 37 de dispersão Bland-Altman mostra, também para os valores
referentes a ângulos de 90o em áreas com aresta, todos os pontos dentro do
intervalo de confiança. A linha contínua média (Bias) não está tão próxima ao
valor 0, como ocorreu com os valores para ângulos retos em áreas sem
arestas, entretanto, continuou notavelmente próxima (< 0,5mm).
A análise das distâncias lineares do cubo demonstram que para todas
as medidas, as médias dos valores obtidos pelo sistema portátil Vectra H1 foi
menor que aquelas apresentadas pelo sistema fixo Vectra M3. Para as 3
distâncias obtidas na face direita do cubo, os valores médios apresentados
pelo Vectra M3 foi maior que o valor real de 70mm, e os valores médios do H1
foram menores que 70mm. As 3 médias apresentadas pelo Vectra M3 foram
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mais próximas ao valor real de 70mm. Para as 3 distâncias da face superior do
cubo, médias do Vectra M3 continuou sendo superior à do H1. Entretanto,
estas 3 médias de distâncias foram mais próximas à dos valores reais no
sistema portátil Vectra H1. Por fim, a face esquerda do cubo apresentou
médias de distâncias de maneira similar à face direita: as 3 médias de
distâncias obtidas pelo sistema fixo Vectra M3 foram maiores que aquelas
apresentadas pelo Vectra H1, sendo, também, mais próximas do valor real de
70mm.
Observando individualmente os pontos referentes a cada distância
obtida, percebe-se que não apenas as médias das distâncias apresentadas
pelo sistema fixo Vectra M3 foram maiores que as do sistema portátil Vectra H1
nas faces laterais, mas a totalidade das distâncias foram maiores. Apenas na
face superior pudemos observar "mistura" dos pontos (Gráfico 52), onde
algumas distâncias obtidas pelo Vectra H1 foram maiores que outras do M3,
particularmente na distância 16-18 (região da face superior mais próxima ao
centro da imagem).
De maneira sucinta, podemos observar que o sistema fixo Vectra M3 foi
mais eficiente em obter distâncias lineares nas faces laterais do cubo,
enquanto o sistema portátil Vectra H1 obteve médias de distâncias mais
próximas às distâncias reais na face superior do cubo. É interessante apontar
que em todas as 9 distâncias analisadas o sistema fixo Vectra M3 apresentou
valores médios maiores que o Vectra H1, sendo a distância 16-18 (face
superior, mais próxima ao centro da imagem) a região em que os dois sistemas
obtiveram resultados mais próximos entre si.
As Tabelas 11 e 12 mostram a repetibilidade dos sistemas Vectra H1 e
M3, respectivamente. Para todas as distâncias de 70mm do cubo, o sistema
portátil Vectra H1 obteve distâncias menores que o sistema fixo Vectra M3. As
médias das distâncias foi levemente mais próxima do valor real de 70mm no
H1, ainda que tal diferença tenha sido irrisória. Tal ocorrência sistemática de
valores maiores para o M3 em relação ao H1 pode ser observada somente ao
analisarmos o cubo, não havendo tal predominância ao analisar imagens dos
participantes. Provavelmente, tal situação foi devida a pequenas alterações de
posição de tecido mole entre as imagens. Por mais conscientes que os
participantes estivessem quanto à necessidade de imobilidade durante o
processo de captura de imagens, alterações mínimas de posição da cabeça e
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leves contrações da musculatura de expressão facial e posição mandibular
podem inserir pequenos erros durante a captura das imagens. Ambos sistemas
de estereofotogrametria mostraram, portanto, excelente repetibilidade.
Ao observarmos a sobreposição de duas imagens distintas do cubo
captadas pelo sistema portátil Vectra H1, podemos constatar que a distância
entre os pontos foi sempre muito próxima. Os pontos que tiveram a menor
distância entre as superfícies de imagens foram os pontos 7a-7b e 20a-20b:
0,01mm. Os pontos que apresentaram maior distância foram 12a-12b, de
0,18mm. Apesar de todas as distâncias serem extremamente diminutas (Média
de apenas 0,07mm), pudemos notar que os pontos marcados na face superior
do cubo tenderam a estar mais distantes entre si nas imagens sobrepostas,
principalmente à medida que se afastavam da região mais anterior do cubo. Os
pontos definidos nas faces laterais também apresentaram esta tendência:
apresentar distancias um pouco maiores à medida que se afastam da região
mais anterior do cubo.

CONCLUSÃO
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Os resultados obtidos pela metodologia estabelecida, juntamente com a
correlação com achados na Literatura, permitiram concluir que o sistema
portátil Vectra H1 apresentou precisão e repetibilidade comparáveis com o
sistema fixo Vectra M3, evidenciando sua capacidade de capturar imagens
tridimensionais de modo eficaz, o que torna viável seu uso nas mais diversas
aplicações clínicas. Sua natureza portátil certamente encontrará grande
utilidade na obtenção de imagens tridimensionais precisas e replicáveis em
situações onde os sujeitos analisados não possam se deslocar para locais que
possuem sistemas de estereofotogrametria fixos, seja por questões sistêmicas,
seja por questões de logística.
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49. Berssenbrügge P, Franka N, Kebeck G, Runte C, Jung S, Kleinheinzc J,
et al: 2D and 3D analysis methods of facial asymmetry in comparison. J
Cranio-Maxillofac Surg 42: e327ee334, 2014.

159
50. Alqattan M, Djordjevic J, Zhurov AI, Richmond S: Comparison between
landmark and surface-based three-dimensional analyses of facial
asymmetry in adults. Eur J Orthod 37: 1e12, 2015.
51. Kornreich D, Mitchell AA, Cristian I, Jabs EW: Quantitative assessment
of facial asymmetry using three-dimensional surface imaging in adults:
validating the precision and repeatability of a global approach. Cleft
Palate Craniofac J 53: 126e131, 2016.
52. Verhoeven T, Xi T, Schreurs R, Bergé S, Maal T: Quantification of facial
asymmetry: a comparative study of landmark-based and surface-based
registrations. J Craniomaxillofac Surg 44: 1131e1136, 2016.
53. Codari M, Pucciarelli V, Stangoni F, Zago M, Tarabbia F, Biglioli F,
Sforza C. Facial thirds-based evaluation of facial asymmetry using
stereophotogrammetric devices: Application to facial palsy subjects. J
Craniomaxillofac Surg. 2017 Jan;45(1):76-81.
54. Schaaf H, Malik CY, Howaldt HP, Streckbein P. Evolution of photography
in maxillofacial surgery: from analog to 3D photography - an overview.
Clin Cosmet Investig Dent. 2009 Sep 30;1:39-45.
55. Dindaroğlu F, Kutlu P, Duran GS, Görgülü S, Aslan E. Accuracy and
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