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Abstract:  This  article  approaches  the  development  and  functionalities of  a 
craniometry  module  of  InVesalius  software.  This  module  allows  linear  and  
angular  measurements  in  tridimensional  images.  The  volume  is  built  by  
InVesalius  software  using  images  with  DICOM  format,  exported  by  
computerized  tomography equipaments.  It  was our  option to  use  the  Python  
programming language and the VTK and wxPython libraries, because our intent  
was to distribute the resultant product freely.

Resumo: Este artigo aborda o desenvolvimento e as funcionalidades do módulo 
de craniometria 3D do software InVesalius. O módulo permite a realização de 
medidas  lineares  e  angulares  realizadas  sobre  imagens  tridimensionais.  O  
volume é reconstruído com o software InVesalius utilizando imagens do formato  
DICOM, que são exportadas por equipamentos de tomografia computadorizada.  
Foi optado utilizar-se a linguagem Python e as bibliotecas VTK e wxPython,  
pois nossa proposta era distribuir o produto resultante gratuitamente.

1. Introdução

Este projeto está sendo desenvolvido em cooperação com o ortodontista Carlos Vilella, que 
devido  as  necessidades  de  sua  profissão,  propôs  a  criação  de  um software  aplicado  a 
craniometria  tridimensional.  Sua  principal  necessidade,  além  visualizar  o  paciente 
tridimensionalmente, é realizar a marcação de pontos, retas e planos no volume, com as 
quais poderia obter medidas, a serem utilizadas em diagnósticos e preparação de cirurgias.

1.1. O que é craniometria?

O termo craniometria refere-se a ciência da medição das dimensões da cabeça humana 
(Zemlin,  2000). O método cefalométrico radiográfico 2D é o tipo de craniometria mais 
utilizada  pela  ortodontia,  e  nos  últimos  anos  pela  fonoaudiologia,  a  fim  de  se  obter 
informações  acerca  da  condição  esquelética,  dentária  e  do  crescimento  craniofacial, 
pondendo-se analisar problemas ocasionados por má formações do organismo.

Figura 1. Observação de deformação da  face realizada sobre 
uma reconstrução 3D de  imagens tomografia computadorizada
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Deve-se  entendê-la  como  uma  forma  complementar  de  diagnóstico,  que 
busca responder o que não é explicito ao exame clínico, tornando-se um procedimento que 
permite uma visão mais acurada das estruturas comprometidas ou mesmo a precisão da 
etiologia das alterações encontradas no paciente.

1.2 Craniometria 2D

O cefalograma elaborado sobre a radiografia,  que na maioria das vezes é tomada em 
norma lateral, contém o desenho das estruturas anatômicas, a marcação dos pontos crânio 
e/ou  cefalométricos  e  as  linhas  de  orientação.  Na  relação  entre  os  elementos 
mencionados,  os  pontos  marcados  geram linhas,  que  por  sua  vez  formam ângulos  e 
distâncias lineares que informam diacrônica ou longitudinalmente quanto ao sujeito em 
questão.  Existem  diversos  protocolos  já  criados,  como  o  da  análises  de  Bimler, 
MacNamara  e  de  Steiner,  que  procuram  comparar  e  avaliar  os  traços  do  paciente, 
buscando  encontrar  desvios  e  deformações.  Assim,  observando-se  telerradiografias, 
pode-se  retirar  informações  sobre  a  situação  das  estruturas  ósseas,  relação  dentária, 
espaços orgânicos e tecidos moles.  Ao estabelecermos os planos básicos consegue-se 
caracterizar o tipo facial,  a conseqüente força muscular, o tipo de oclusão, o grau de 
inclinação e trespasse dentário anterior, além da condição dos espaços orgânicos. 

Figura 2.  medidas lineares 2D (esquerda) e pontos 
cefalométricos marcados em imagens de Raio-X (direita)

Entretanto, é importante destacar duas desvantagens do método cefalométrico 
radiográfico:  as  limitações  causadas  pela  característica  estática  do  exame  e  a  baixa 
radiopacidade, traduzida em pouca visibilidade, das estruturas de tecido mole.

Figura 3. Modelo de Pontos cefalométricos para marcação 
em imagens de Raio-X (esquerda) e, mensurações realizadas

em imagens axiais de tomografia computadorizada,
utilizando o software InVesalius 2.0 (direita).



1.3 Cefalometria 3D

A  partir  da  criação  de  pontos,  retas  e  planos,  pretendemos  realizar  medidas 
tridimensionais, destinadas à elaboração de diagnósticos médicos, além da preparação de 
cirurgias, priorizando maior segurança. O projeto, ainda em andamento, tem como meta 
realizar os cálculos, visando encontrar diferenças nas estruturas (tanto da camada óssea, 
quanto  da  cutânea).  Assim,  facilitando  a  mensuração  de  deformações  e  abrindo  a 
possibilidade da realização automática de diagnósticos, gerando uma base para elaboração 
de procedimentos cirúrgicos.

Figura 4.  Imagens obtidas a partir de tomografia computadorizada 
(esquerda) e Imagem reconstruída com InVesalius 2.0 (direita)

O presente módulo busca adequar procedimentos de análise bidimensionais da 
cefalometria radiográfica para análises tridimensionais em modelos reconstruídos com o 
software  InVesalius.  O  módulo  tem como  meta  permitir  a  elaboração  e  aplicação  de 
protocolos de cefalometria 3D, facilitando a mensuração de deformações e auxiliando na 
realização diagnósticos.

2. Implementação 

O  software  foi  desenvolvido  utilizando  a  linguagem  Python,  juntamente  com  as 
bibliotecas  wxPython  e  VTK  –  Visualization  Toolkit;  a  primeira  destinada  interface 
gráfica e a posterior, utilizada como base das funções gráficas de visão computacional e 
processamento de imagens.

Esse módulo foi  desenvolvido,  com objetivo de se tornar  uma extensão do 
software InVesalius, com o qual é possível reconstruir tridimensionalmente volumes; a 
partir da importação e edição de imagens médicas DICOM, formato padrão de exportação 
de instrumentos de tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Figura 5. Software Invesalius 2, utilizado para
realizar reconstruções tridimensionais de imagens DICOM



Foi planejada uma interface que pudesse disponibilizar uma fácil utilização por 
usuários  de  áreas  não  necessariamente  técnicas.  A interação  se  baseia  na  criação  de 
pontos, retas e planos sobre um volume especificado pelo usuário. 

A  partir  dos  elementos  criados  pode-se  obter  medidas  com  as  quais 
especialistas podem especificar diagnósticos.  Esses elementos possuem uma aparência 
simples e agradável,  o que facilita e agiliza a interação do usuário.  Todos os objetos 
criados  ficam contidos  numa “árvore de  objetos”,  onde cada  objeto  fica  separado de 
acordo  com  sua  tipo  geométrico,  sendo  possível,  ao  selecionar  o  objeto  na  árvore, 
visualizar suas propriedades em um painel . Assim, pode-se selecionar as cores padrão 
com que serão criados os objetos, além de permitir a alteração das cores dos objetos já 
criados e de se poder ocultar o volume visualizando-se somente as medidas criadas.

Figura 6. Interface em desenvolvimento do 
software do módulo de cefalometria 3D

1.
2. Funcionalidades

2.1.1 Criação de Pontos
Pode-se criar pontos rotulados no volume, caracterizados pela sua posição no 

espaço. Isso auxilia os médicos, já que na craniometria existem diferentes posições no 
cranio que são identificadas por um nome ou sigla.

2.1.2 Criação de Linhas
Tendo-se pontos selecionados, pode-se criar seqüência de retas interligando-os. 

Assim podemos  obter  a  distancia  direta  entre  esses  pontos,  além de  se  adquirir  a 
diferença de posição das diferentes coordenadas.

Figura 7. Mensurações lineares criadas a partir de uma seqüência de pontos.



2.1.3 Criação de Planos

Marcando-se  três  pontos  no  volume,  gera-se  um  plano  contendo  esses.  A 
utilização  de  planos  vem  sendo  testada  para  a  realização  de  novos  protocolos  de 
craniometria para concretizar padrões de 

2.1.4 - Criação de Planos Perpendiculares

● Primeiro Caso
Selecionando-se um plano, um ponto no plano e um no volume pode-se obter um 

plano perpendicular o primeiro plano, passando pelos dois pontos.

Figura 8. Modelo com um plano criado a partir de 3 pontos.

● Segundo Caso
Utilizando-se o plano base de posicionamento do ambiente e se selecionando um 

plano criado anteriormente, podendo-se obter o plano perpendicular entre esses dois .

Figura 9.  Modelo com um plano perpendicular a um 
plano selecionado e dois pontos selecionados.

2.2 - Mostrar ângulo entre planos:

Selecionando-se  dois  planos  pode-se  obter  o  ângulo  entre  esses.  Sendo 
visualizado o texto entre os planos. Sendo muito útil para avaliação de deformações.



Figura 10.  Medida angular realizada sobre um volume 
 sem (esquerda) e com a ocultação do volume (direita).

O software possibilita  alterar as configurações dos componentes,  como cor, 
opacidade,  rótulo,  etc.  Além  disso,  possibilita  ocultar-los  se  forem  indesejados  no 
ambiente. Como  prática de operabilidade, aplicativo também possibilita salvar os dados, 
em um formato de arquivo próprio, para uma posterior reutilização, o que facilita para 
manter a persistência dos dados e, possibilita a  comparação de diversas seqüências  de 
medidas, simultaneamente.

 3. Conclusões

Utilizando-se  as  ferramentas  criadas  pode-se  utilizar  a  craniometria  como uma forma 
complementar de diagnóstico que busca responder o que não é explicito ao exame clínico, 
sendo  um  procedimento  que  permite  uma  visão  mais  acurada  das  estruturas 
comprometidas ou mesmo para analisar a etiologia das imagens visualizadas. 

Posteriormente,  tem-se  como  previsão,  a  elaboração  de  um  protocolo  de 
marcação  de  pontos  de  referência  para  ambientes  tridimensionais,  destinado  a  um 
consenso para a realização de diagnósticos. Também se tem como meta a realização de 
comparações  entre  a  cefalometria  clássica  2D  e  as  novas  metodologias  de  medidas 
tridimensionais, visando comprovar sua eficiência.
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