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A
digitalização dos recursos diagnósticos, 

mais do que uma tendência, tornou-se 

parte do dia a dia dos profissionais da 

área da saúde. Aliás, pode-se afirmar que 

as pessoas em geral também estão migrando para 

era digital. Basta falar da importância da internet nos 

dias de hoje, além da fotografia digital, TV de alta de-

finição e aparelhos de telefonia celular, entre outras 

aplicações do universo digital. Fica difícil hoje em dia 

encontrar algum serviço de revelação fotográfica 

convencional, uma vez que a fotografia digital domi-

nou todo o mercado, seja ele amador ou profissional.

Wilson Ideyama   Max Luiz de Carvalho

Para o cirurgião-dentista que está migrando 

para os processos digitais de diagnóstico e plane-

jamento, é importante conhecer os princípios bá-

sicos e aplicações dessas novas tecnologias. Neste 

capítulo, serão abordados vários protocolos desde 

a captura até o processamento das imagens com 

o objetivo de recriar as condições encontradas 

nos pacientes e oferecer um ambiente virtual ide-

al para que os tratamentos possam ser simulados, 

a fim de se obter maior e melhor previsibilidade 

de resultados.

RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A 
ODONTOLOGIA
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CAD/CAM 

CAD vem da sigla em inglês Computer-aided 

Design e significa: “Desenho Assistido por Com-

putador” e é o nome genérico de sistemas com-

putacionais (software) utilizados pela engenharia, 

geologia, arquitetura, e design para facilitar o pro-

jeto e desenho técnico. Já CAM (Computer-aided 

Manufacturing) significa “Manufatura Assistida por 

Computador” e contrapondo-se ao CAD, o CAM 

está no processo de produção. Qualquer processo 

auxiliado por um microcontrolador  ou controlador 

numérico pode ser considerado um CAM.

Apesar de este conceito estar presente no mer-

cado há mais de duas décadas e ser responsável 

pela grande otimização do tempo, padronização 

da qualidade e redução dos custos de produção, 

sua aplicação na Odontologia tardou para se po-

pularizar e, ainda hoje, apesar de uma imensa 

diversidade de aplicações nas mais diversas espe-

cialidades odontológicas, a tecnologia CAD/CAM 

tem uma penetração modesta no mercado, princi-

palmente pelo elevado custo de aquisição dos sis-

temas. Outro importante motivo para a demora no 

desenvolvimento desta tecnologia na Odontologia 

é o fato de que, para se trabalhar na área dental, 

faz-se necessária a digitalização da anatomia de 

cada indivíduo a ser tratado, para que sobre esses 

modelos individualizados sejam realizadas as pro-

postas terapêuticas. Esse processo difere da indús-

tria em que os trabalhos nascem de forma digital.

FIG. 01 – REPRESENTA O FLUXO DE TRABALHO de um sistema CAD/CAM na indústria.

1 Um micro-controlador (também denominado MCU) é um “computador-chip” contendo um pro-
cessador, memória e periféricos de entrada/saída. É um microprocessador que pode ser progra-
mado para funções específicas, em contraste com outros microprocessadores de propósito gerais 
(como os utilizados nos PCs).
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Por exemplo, quando um engenheiro começa 

a desenhar um carro, ele tem a liberdade de fazer 

o desenho de cada peça de acordo com as especi-

ficações desejadas, porém, trata-se de peças para 

produção em série, que não precisam se adaptar 

ao cliente; já na Odontologia, quando se preten-

de desenhar uma estrutura metálica para próte-

se fixa, por exemplo, é necessário que se tenha 

o desenho tridimensional dos preparos dentais, 

para que, sobre tais preparos a estrutura possa ser 

desenhada e customizada. Dessa forma, para que 

o desenvolvimento tecnológico se adequasse à 

Odontologia, foi necessário adaptar às aplicações 

dentais os sistemas de digitalização, seja ele de su-

perfície ou volumétrico.

FIG. 02 – REPRESENTA O FLUXO DE TRABALHO de um sistema CAD/CAM na Odontologia.
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Outro aspecto importante a ser considerado é 

o fato de que os profissionais ligados ao atendimen-

to odontológico, apesar de sua grande capacitação 

técnica, tradicionalmente não estão tão familiariza-

dos ao computador como um engenheiro ou um 

designer gráfico, por exemplo. Em função disso, os 

softwares de aplicação dental dependem de um 

nível de interação com o usuário muito alto, o que 

facilita sua operação, porém, atrasa e dificulta o seu 

desenvolvimento.

De uma forma esquemática, podemos dividir 

esta tecnologia em três fases: a fase de aquisição 

(input), a fase de processamento e a fase de produ-

ção (output). A seguir veremos em detalhes quais as 

tecnologias disponíveis para cada uma destas fases.
FIG. 03 – SISTEMA CARTESIANO.

Formato de arquivos

O primeiro conceito que deve ser entendido são 

os formatos de arquivos e o entrelaçamento dos 

mesmos. O arquivo tridimensional digitalizado 

no computador é representado por pontos em 

um plano cartesiano. Cada ponto contém a in-

formação das medidas em cada um dos eixos do 

plano cartesiano, ou seja, uma medida no eixo X, 

uma medida no eixo Y e uma medida no eixo Z. 

A representação de um arquivo volumétrico de 

uma mandíbula, por exemplo, pode conter mais 

de 35 milhões de pontos.

3
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Devido à infinidade de programas CAD para a 

criação de desenhos 3D, o formato padrão usado para 

Odontologia é o stl, uma contração de stereolitho-

graphy, criado pela empresa americana 3D Systems 

(Rock Hill, EUA). Esse arquivo representa a peça em 3D 

sem utilizar as características (features) criadas pelos 

programas CAD, ou seja, o formato stl simplifica o for-

mato do sólido, determinando somente a sua “casca”. 

Dessa forma, não existe uma entidade cha-

mada “furo” no desenho. O furo é representa-

do como uma parte da casca do sólido. 

FIG. 04 – REPRESENTAÇÃO de um molar em nuvem de pontos.

FIG. 05 – REPRESENTAÇÃO de um molar em malha de triângulos.

FIG. 06 – REPRESENTAÇÃO de um molar em shade.

FIG. 07 – REPRESENTAÇÃO TEXTURIZADA (render) de um molar.
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Toda essa informação é armazenada em arqui-

vos de diferentes extensões. A extensão stl corres-

ponde a um arquivo que contém as coordenadas 

de pontos no espaço que, interligados, formam 

triângulos. Quanto menor forem estes triângulos, 

melhor é a resolução do objeto, ao custo natural-

mente de um tamanho maior do arquivo tridimen-

sional, exigindo desta maneira maior tempo de 

processamento. Outros formatos de arquivos têm 

FIG. 08 – FOTO 3D: representação em shade de uma pessoa.

FIG. 09 – FOTO 3D: representação da malha triangular de uma pessoa.

FIG. 10 – FOTO 3D: representação da nuvem de pontos de uma pessoa.

FIG. 11 – FOTO 3D: representação texturizada (render) de uma pessoa.

sido desenvolvidos para suprir algumas necessida-

des, como é o caso do formato obj ou vrml, que são 

arquivos de triângulos que possuem, além da infor-

mação normal, informações de cores dos pontos, 

gerando assim fotos 3D com textura.
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Sistemas de Aquisição de Dados

Os sistemas de aquisição de dados de produtos 

acabados para o meio digital são conhecidos como 

reverse engineering (engenharia reversa ou enge-

nharia inversa). Esse termo define um processo que 

se dá ao contrário da engenharia convencional. A 

engenharia parte de um desenho representativo 

do produto a ser fabricado, criam-se os procedi-

mentos de fabricação e obtêm-se as peças. No caso 

da engenharia reversa, tem-se o volume (anatomia 

do paciente) e se quer gerar o modelo digital 3D 

para um sistema de coordenadas. Os sistemas de 

digitalização podem ser divididos em dois grupos: 

aquisição volumétrica e aquisição de superfície. 

Aquisição Volumétrica

Na aquisição volumétrica, todo o volume de uma de-

terminada “peça” é capturado. No caso de um modelo 

de gesso, se o mesmo possuir bolhas internas, essas 

bolhas também serão capturadas. Entre os equipa-

mentos de aquisição volumétrica, destacam-se:

Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico

O tomógrafo Cone-beam é compacto quando com-

parado aos tomógrafos médicos. O paciente fica em 

pé, sentado, ou em posição de supino dependendo 

do modelo utilizado. O tomógrafo é constituído por 

um tubo que emite um feixe cônico de raios X pulsá-

til e um sensor, que são unidos por um braço seme-

lhante ao de um aparelho panorâmico. Uma cadeira, 

ou mesa motorizada, juntamente com sistemas de 

suporte de queixo e cabeça completam o aparelho, 

que é ligado a um computador comum, sem neces-

sidade de uma estação de trabalho específica. 

A primeira geração de tomógrafos Cone-beam 

utilizava o sistema intensificador de imagem de 

8-bits. Com a evolução dos aparelhos, o sensor flat 

panel passou a ser mais utilizado pelas vantagens 

que oferece, pois produz imagens livres de distor-

ções e com menor ruído, não são sensíveis a campos 

magnéticos e não precisam de calibração frequente. 

Atualmente, os sensores flat panel possuem 12, 14 e 

16-bits. Quanto maior a quantidade de bits, maior a 

quantidade de tons de cinza.

FIG. 12 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA de Feixe Cônico.
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Tomografia computadorizada Helicoidal 

A TC helicoidal, ou espiral, baseia-se nos mesmos 

princípios da radiologia convencional, segundo os 

quais tecidos com diferentes densidades absorvem 

a radiação X de forma diferente. Ao serem atraves-

sados pelos raios X, tecidos mais densos (como o 

fígado) ou com elementos mais pesados (como o 

cálcio presente nos ossos) absorvem mais radiação 

do que tecidos menos densos (como o pulmão, que 

está cheio de ar, por exemplo). Assim, um exame de 

TC indica a quantidade de radiação absorvida por 

cada parte do corpo a ser analisada (radio-densi-

dade), e traduz essas variações em uma escala de 

tons de cinza, representada pela somatória dos pi-

xels (matriz), produzindo então uma imagem. Cada 

pixel da imagem corresponde à média da absorção 

dos tecidos nessa zona, e é expresso em unidades 

Hounsfield (em homenagem ao engenheiro Inglês, 

Godfrey Hounsfield, criador da tomografia compu-

tadoriza nos anos 60 e 70).

FIG. 13 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE.

68 | A Tomografia Cone-beam Aplicada
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Ressonância Nuclear Magnética

A ressonância nuclear magnética é uma técnica 

que permite determinar as propriedades de uma 

substância através do correlacionamento da ener-

gia absorvida contra a sua frequência em uma fai-

xa de MegaHertz (MHz) do espectro magnético, 

caracterizando-se como uma espectroscopia. Essa 

técnica utiliza as transições entre níveis de energia 

rotacionais dos núcleos componentes das espécies 

(átomos ou íons) contidas na amostra. Isso se dá ne-

cessariamente sob a influência de um campo mag-

nético e sob a concomitante irradiação de ondas de 

rádio na faixa das frequências citadas acima.

FIG. 14 –  RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA.

69
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Ultrassonografia

A ultrassonografia, ou ecografia, é um método 

diagnóstico que aproveita o eco produzido pelo 

som para ver em tempo real as reflexões produ-

zidas pelas estruturas e órgãos do organismo. 

Os aparelhos de ultrassom em geral utilizam 

uma frequência variada, dependendo do tipo de 

transdutor, que varia desde dois até 14 MHz, emi-

tidos através de uma fonte de cristal piezoelétrico 

que fica em contato com a pele e recebendo os 

ecos gerados, que são interpretados através da 

computação gráfica. Quanto maior a frequência, 

maior a resolução obtida. Conforme a densidade 

e a composição das estruturas, a atenuação e a 

mudança de fase dos sinais emitidos variam, sen-

do possível a tradução em uma escala de cinza, 

que formará a imagem dos órgãos internos. A ul-

trassonografia permite também, através do efei-

to doppler, se conhecer o sentido e a velocidade 

de fluxos sanguíneos. Por não utilizar radiação 

ionizante, como na radiografia e na tomografia 

computadorizada, é um método inócuo, barato e 

seguro para avaliação obstétrica. 

FIG. 15 – ULTRASSONOGRAFIA.
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Aquisição Superficial

Aquisição por contato

Os sistemas de engenharia reversa são uma evo-

lução dos sistemas de pantógrafo utilizados nos 

anos 50 pela indústria automobilística. São sistemas 

simples que copiam um produto utilizando uma 

probe (sonda) para realizar a varredura da peça e re-

produzir a mesma em outro material. Existem hoje 

no mercado odontológico sistemas de pantografia 

para prótese, comercializados como sistema CAD/

CAM, o que conceitualmente não faz nenhum sen-

tido, porém, a confusão dos termos possibilita que 

tais enganos sejam cometidos. 

A primeira ramificação encontrada para os siste-

mas de digitalização na indústria é o método por con-

tato, com o surgimento das máquinas de medição de 

coordenadas (CMM- Coordinate Measure Machine) 

na década de 70, com a primeira máquina contro-

lada por um computador. Esse equipamento mede 

as posições geométricas do produto quando uma 

ponta de rubi toca a peça, através de strain gauges 

(sensores de pressão utilizados na engenharia para 

medir as cargas exercidas sobre um objeto) que en-

viam um pulso elétrico para o computador registrar 

as coordenadas dos encoders (sensor que capta movi-

FIG. 16 – PANTÓGRAFO.
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mento circular em um eixo). O primeiro equipamento 

a adaptar essa tecnologia de aquisição para o meio 

odontológico foi o sistema Procera da empresa Nobel 

Biocare (Zurique, Suíça). As tecnologias por contato 

utilizam uma ponta calibrada chamada probe que faz 

medições tocando a peça e registrando os pontos. 

Esse sistema de captura de dados é bastante preciso, 

porém, é um processo lento e, como existe o conta-

to com a peça, é necessário especial cuidado com o 

posicionamento da peça para evitar que a mesma se 

mova perdendo assim sua referência. Esta tecnologia 

não está indicada no caso de digitalização de peças 

preenchidas com cera ou outros materiais moles.

Os equipamentos por contato, por capturarem 

uma quantidade inferior de pontos e serem operador-

dependentes, estão sendo substituídos gradativamen-

te por sistemas de aquisição automáticos. (Figura 17).

Aquisição sem contato

Os sistemas de aquisição sem contato, por sua vez, 

podem ser subdivididos de duas formas diferentes: 

método de captura (ativo ou passivo) e tecnologia 

de aquisição (superfície ou volumétrica). Esses siste-

mas de aquisição sem contato têm como principal 

vantagem a aquisição realizada de maneira auto-

mática, aumentando a repetibilidade na aquisição 

das coordenadas. A reconstrução dos arquivos mui-

tas vezes exige computadores potentes que têm 

se tornado equipamentos cada vez mais acessíveis 

devido à sua popularização.

Aquisição de superfície

O sistema de aquisição de superfície é composto 

por um scanner que digitaliza a superfície de um 

determinado objeto. Os “scanners 3D”, como fica-

ram conhecidos no Brasil, são equipamentos que 

fazem a leitura dos dados da superfície do objeto 

(pode ser um modelo de estudo ou um preparo em 

gesso) e são equipamentos de aquisição de super-

fície ativa, isto é, utilizam de uma fonte de luz para 

realizar a digitalização. Já alguns equipamentos de 

escaneamento facial utilizam uma tecnologia de 

aquisição de superfície passiva, sem nenhuma fon-

te de luz auxiliar. A indústria utiliza uma infinidade 

de tecnologias para adquirir os dados de um obje-

to. A grande maioria não tem aplicação para a área 

odontológica; as tecnologias abordadas a seguir 

são aquelas utilizadas na Odontologia.

FIG. 17 – SCANNER DE CONTATO.
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Aquisição de superfície ativa

Esses equipamentos podem ser comparados a 

câmeras fotográficas, visto que dependem de 

um campo de visão pra criar o modelo digital. Na 

maioria das vezes, um objeto é digitalizado em di-

ferentes posições mantendo-se o mesmo ponto 

de referência. Nesse caso, o modelo passará por 

um processamento que alinha as diferentes toma-

das, sobrepõe as tomadas e, finalmente, cria uma 

nuvem de pontos única que representa a peça. A 

aquisição de superfície ativa tem duas tecnologias 

que são mais utilizadas: o sistema laser e o sistema 

conhecido como luz branca. Esses sistemas são ati-

vos, pois o objeto recebe a luz de uma fonte auxiliar 

e não utiliza a luz do ambiente para fazer aquisição.

FIG. 18 – CAMPO DE VISÃO.

FIG. 19 – SOBREPOSIÇÃO DE MALHAS 3D.

18

19



74 | A Tomografia Cone-beam Aplicada

Escaneamento à laser

A triangulação 3D por laser é um sistema sem con-

tato ativo, que utiliza um feixe de laser para obter as 

medições do objeto. Este grupo de equipamentos 

de digitalização é baseado no princípio da triangu-

lação simples. Um ponto, ou faixa de laser, 

é projetado sobre a superfície do ob-

jeto e é registrado por um ou mais 

sensores CCD (Charge Coupled Devi-

ces). O ângulo de raio de luz a partir 

do scanner é registrado internamente. 

O comprimento entre a origem do laser 

e a base é fixo e conhecido a partir de um 

processo de calibração. A distância entre o ob-

jeto e o equipamento é geometricamente determi-

nada pelo ângulo registrado e o comprimento da 

base. Este tipo de scanner alcança pontos 3D com 

um desvio padrão menor do que um milímetro 

para distâncias muito próximas (menores do que 

dois metros). A precisão depende tanto do compri-

mento da base do scanner quanto da distância do 

objeto. Com o comprimento da base fixo, o desvio 

padrão de distância medida pode incrementar pro-

porcionalmente ao quadrado da distância.  O siste-

ma a laser pode ser acoplado a um sistema manual 

ou automático que informará ao software a posição 

do sensor. Os scanners utilizados na Odontologia 

são todos automáticos e podem ter de três a cinco 

eixos e, quanto maior o número de eixos, maior a 

área de cobertura da aquisição, pois o equipamen-

to possui mais liberdade de movimento, o que au-

menta o campo de visão do mesmo.

FIG. 20 – SCANNER A LASER.
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Scanner com luz estruturada

A fotogrametria, como o próprio nome diz, é uma 

técnica de medição de coordenadas 3D que usa 

as fotografias como base para a metrologia (medi-

ções). A fotografia descreve os princípios envolvi-

dos na fotogrametria, enquanto que a metrologia 

descreve as técnicas para produzir coordenadas tri-

dimensionais a partir de fotografias bidimensionais. 

O processo fotogramétrico consiste na projeção de 

vários padrões de franjas sobre a superfície do ob-

jeto a ser digitalizado e captado por duas câmeras 

posicionadas em ângulos de visão diferentes. Com 

o auxílio do processamento digital de imagens e 

baseado no princípio de triangulação, as coorde-

nadas 3D são computadas independentemente e 

as imagens podem ser calibradas simultaneamente 

durante a medição.

FIG. 21 – SCANNER DE LUZ ESTRUTURADA.
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Fotografia 3D 

A fotografia 3D é um subtipo de scanner 3D utilizado para o es-

caneamento da face. Além dos dados de geometria da peça, 

esses equipamentos fazem o registro das cores de cada ponto, 

copiando assim a textura superficial. A fotografia 3D é uma ferra-

menta importante na aquisição dos dados para criação 

do paciente virtual, pois obtém os dados de 

textura de pele e posição espacial do 

paciente, tornando a simulação de 

um planejamento cirúrgico mais 

realista dessa maneira, como 

veremos nos capítulos se-

guintes. A fotografia 3D utili-

za de diferentes tecnologias, 

com e sem fontes de luz au-

xiliares, realizando sempre 

o escaneamento superficial 

da face sem a emissão de radiação X 

para a realização da digitalização. Exis-

tem três tecnologias principais para 

esta aplicação:

Fotometria estereoscópica passiva

Os sistemas de fotometria estereos-

cópica passiva utilizam quatro câme-

ras que registram fotos de ângulos 

diferentes. As câmeras têm distância 

e ponto focal conhecido, o objeto é 

posicionado no ponto focal e as foto-

grafias são tiradas simultaneamente 

para evitar distorções na construção 

do modelo que servirá de base para 

aplicação da textura. Os sistemas de 

fotografia 3D geram uma nuvem de 

pontos que representa o volume do 

objeto que será digitalizado. Determi-

nados softwares aplicam as texturas 

utilizando as cores da foto.

FIG. 22 A-D – FOTOMETRIA ESTEREOSCÓPICA PASSIVA.
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Processamento

Aplicação da textura

Criação de nuvem de pontos

B

C
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