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RESUMO

0 presente trabalho consiste de urna revisão da literatura que pretende abordar o
fenômeno fisico da luz e o process° de formação das cores, a forma como o olho humano vê
as ondas luminosas e o processo pelo qual estas mesmas ondas sap refletidas ou absorvidas e
retornam aos nossos olhos em forma de cores. Esclarecer de que forma a luz atravessa e se
difunde no dente natural e o que é preciso para imitar este mecanismo em porcelanas dentas
puras ou sobre metal para que se possa construir restaurações que sejam estéticas e que se
integrem ao sorriso de forma harmônica.

Palavras-chave: Porcelana dental; Cor; Luz; Estética.
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ABSTRACT

The present paper is based in the revision of the literature wich main objective is the
study of the physical phenomenon of light and the process of building the color, the way that
the human eyes see the lig,htwaves and the process that the same lightwaves are absorved or
reflected and how the eyes get back the lightwaves in the shape of colors. Explain how the
light can get through and to difine in the natural tooth; also what is necessary to imitate this
mechanisms in methaloceramics crowns or aliceramics crowns, making possible restorations
that can be esthetics and to be part of a smile in a harmonic way.

Key words: Methalocerarnics crowns; Color; Light; Esthetics.
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1 INTRODUÇÃO

A odontologia tem evoluído rapidamente, de acordo com as demais áreas da saúde.
Desde que se tem conhecimento de registros da história da humanidade, existe
também preocupação no sentido de repor partes perdidas do corpo humano, dentre elas, os
dentes, que são necessários para exercerem sua função de mastigação, fonética e estética.
Durante muito tempo, porém, dentro da diva médica, delegou-se a segundo plano a
parte concernente aos dentes, devido ao fato de uma pessoa não morrer pelo simples fato de
haver perdido os dentes.
A fisiologia e a fonética alteradas, a estética prejudicada e até faces mutiladas por
cicatrizes em decorrência de abcesso periodontais, ou periapicais não foram consideradas
problemas sérios por longos períodos da nossa história.
Numerosas tentativas de repor os dentes foram idealizadas e realizadas.
Convém salientar, que inúmeros materiais foram utilizados. Desde perólas colocadas
sobre as cavidades de dries nos dentes anteriores de pessoas com maior poder aquisitivo, até
dentaduras esculpidas em ossos de hipopótamo, ou peças de marfim com incrustações de
dentes naturais extraídos dos enforcados, ou de pessoas pobres que os vendiam para obter
dinheiro e suprir necessidades imediatas, como alimentar-se; sem dentes é claro.
Porém, como estes métodos tornaram-se caros, dificeis de realizar e não supriam as
necessidades dos pacientes por não apresentar funcionalidade, estética e por não ser um
recurso que reabilitasse ou recuperasse a saúde oral das pessoas, o homem procurou criar seus
materiais e fabricar dentes artificiais, que foram evoluindo com o passar do tempo, até a
forma como conhecemos hoje.
Somente o fato de poder substituir uma restauração metálica por uma que imitasse a
cor do dente já foi um grande passo. A partir dai o desenvolvimento de restaurações
metalocerimicas e a busca por novos materiais que pudessem fornecer uma prótese funcional
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e estética não pararam, e nos dias atuais, os fabricante, técnicos de laboratório e profissionais
que lidam diretamente com o paciente são cada vez mais exigidos, pois os requisitos estéticos
dos pacientes são sempre maiores.
Para se reproduzir um dente humano com naturalidade é preciso antes de tudo
aprender a observar, ver através da transparência do esmalte, as cores da dentina e estruturas
internas do dente que se refletem através dele e, antes de tudo, entender que a cor e a forma
são tridimensionais e também, que a textura de superficie é responsável pela mudança de
direção na incidência dos raios luminosos, provocando assim uma sensação visual agradável e
natural.
Numerosos estudos foram realizados, no sentido de se obter materiais que imitem o
dente natural, oferecendo função e estética incontestável.
Os pós cerâmicos empregados obedecem, a critérios extraordinários de fabricação e
contagem de partículas de pigmentos para que seu efeito de reflexão e refração da luz seja
idêntico ao que ocorre com os prismas de esmalte do dente natural.
Na realidade, toda a sofisticação do material por si só não pode ser responsável pela
imitação perfeita da natureza.
Convém ressaltar que técnica de construção das restaurações é um fator de muita
importância neste campo. A habilidade do técnico de laboratório e o seu conhecimento do
fenômeno da transmissão da luz nos dentes naturais têm sido da maior importância para que
se obtenha os resultados desejados.
Enfim, importa salientar que a função e a estética almejada podem ser conseguidas,
desde que se conheça e domine o material que sell aplicado, a técnica de construção da
restauração e conhecimento do fenômeno da luz e cor.
Trata-se, portanto, de uma revisão de literatura que busca mostrar que bons resultados
estéticos em odontologia só são obtidos quando aplicamos os conhecimentos da física-óptica
na fabricação de materiais capazes de imitar a dinâmica da luz dos dentes naturais, bem como
no aprimoramento das técnicas de construção das restaurações com cerâmicas.

2 REVISÃO DA LITERATURA

0 homem sempre procurou substituir seus dentes perdidos. Os antigos egípcios já
tentavam repor seus dentes construindo para eles, suportes metálicos em ouro e, fixando-os de
volta a boca, utilizando como pilares os dentes vizinhos.
Em 1728, Duchateau (apud SCHENKEL, 2001) introduziu a porcelana em
odontologia e desde então o homem tenta desenvolver um material compatível com as
características dos dentes naturais. Somente a partir de 1957 é que este tipo de restauração
ficou mais confidvel, quando Coleman et al. (apud SCHENKEL, 2001) desenvolveram uma
união sólida entre porcelana e ouro, dando-lhe maior resistência.
Bruce Clark (1931) (apud PRESTON, 1986) definiu

o problema da cor em

odontologia, e somente na atualidade 6 que se tem tentado compreender melhor a transmissão
da luz e o fenômeno da cor nos dentes naturais, para poder aplicá-los aos materiais
restauradores e na construção de restaurações que imitem o dente humano.
Munsel (1936) (apud PRESTON, 1986), desenvolveu um sistema para classificar e
definir as dimensões da cor. Segundo o autor as cores têm três dimensões, e as relacionou de
forma fisica em um sólido colorido tridimensional com formato de uma esfera irregular, onde
o eixo vertical representa o VALOR e em torno dele estão reunidas as progressões do
MATIZ, enquanto que o CROMA estende-se para fora do núcleo de forma que os cromas
mais altos estão mais longe do eixo vertical (FIG. 1).

Figura 1- 0 sistema de cor de Munsell.
Fonte — PRESTON, 1986
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Sprout! (1973) determinou os três fenômenos da percepção visual da cor:
a) fenômeno fisico: é a luz. Está fora do corpo;
b) fenômeno psico-fisico: reposta dos olhos ao estimulo da luz;
c) fenômeno psicossensorial:

é a resposta cerebral às mensagens codificadas

transmitidas pelas células retinianas receptoras.
Segundo Pedrosa (1982) todos os animais apresentam os mais diversos indices de
sensibilidade aos fenômenos luminosos. 0 olho humano está no ápice desta pirâmide, pois é o
que possui maior capacidade de percepção das manifestações da energia luminosa.
0 olho 6 o mais ativo instrumento de defesa dos animais. Somente ele é capaz de
informar a distância, a direção e a forma dos objetos. Todo conhecimento humano relativo
medida de grandeza, do micro ao macro (volume, comprimento, área, peso, cor) tem sua
origem primeira na impressão visual. Nossa visão é diferente da dos animais. Ela é
coadjuvada pelo cérebro, o que the dá a possibilidade de projetar nos objetos a dimensão dos
nossos sonhos, povoando o universo visível com os elementos de beleza e espiritualidade,
próprios das aspirações humanas (FIG. 2).

Figura 2 - A visão humana.

As estruturas do olho humano são complexas e tem a função de captar as imagens que
nos cercam em torno de 180 0 ao redor da figura humana. Dentre as demais estruturas do olho,
o que mais nos interessa neste momento, é a retina, que é uma membrana fotossensivel que
reveste externamente a esclerótica. Na superfície da retina, nota-se a divisão de duas areas,
compostas pelos elementos fundamentais da percepção visual, os cones e os bastonetes. Os
cones, que recebem este nome devido a sua forma, estão localizados na superficie central da
retina, chamada fóvea retiniana, em número aproximado de sete milhões, são responsáveis
pela visão colorida. Envolvendo a fewea, encontra-se os bastonetes, cerca de cem milhões,
sensíveis as imagens em preto e branco.
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No fundo do olho, correspondendo à parte central da retina há uma interrupção dos
cones e dos bastonetes, num ponto denominado ponto cego, correspondendo à localização do
nervo óptico. É por este nervo que as impressões visuais se transmitem ao cérebro.
A parte externa da retina contém grãos de pigmento escuro, cuja função é enfraquecer
a luz que chega aos cones e bastonetes. 0 processo de sensibilização da retina pela luz é
indiscutivelmente a base do fenômeno da visão.
Yamamoto (1985) afirmou que o dente natural transmite a luz em toda sua area em
graus variados. A luz penetra diretamente através da porção incisal altamente translúcida, que
é composta por esmalte, e se difunde através da dentina. A luz que penetra em nossos olhos
vinda da superfície vestibular pode ser o resíduo da transmissão difusa ocorrendo dentro do
dente natural. Já no sistema metalocerdmico, porém, a luz dispersa-se e é refletida pela
porcelana opaca através da porcelana de esmalte e de dentina e depois refletida para a
superficie vestibular sem nenhuma difusão, entrando em nossos olhos diretamente (FIG. 3 a 5).
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espelho

Re exo em E .elho

Figura 3 - Reflexão e penetração da luz no dente
natural.

-

Figura 4 - Reflexão e penetração da luz em coroa
metalocerâmica.
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—
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--„
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-
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Figura 5 - Reflexão e penetração da luz em coroa totalmente cerâmica.
Fonte — YAMAMOTO, 1985.
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Neste sistema ocorre um fato desagradável quando a luz incide de forma obliqua e
projeta sombra na superfície interproximal dos dentes. Isto ocorre devido ao fato de a luz
incidente ser bloqueada pela estrutura metálica e pela camada de opaco. Além da sombra
escura, a cor do metal da face lingual será refletida, resultando em escurecimento
desagradável.
Não há transmissão da luz, exceto através da área incisal que não possui metal,
ocorrendo um efeito de contraste marcante entre a área onde ocorre somente a reflexão.
Lembrou também que nas coroas totalmente cerâmicas a transmissão da luz ocorre do
mesmo modo que no dente natural.
0 autor afirmou também que o cinza azulado do esmalte do dente natural obedece a
um principio idêntico ao que dá a cor à pedra opala. A opala natural consiste de partículas
esféricas de Si02 (dióxido de silício) com diâmetro de 150 a 300m[i, densamente agregadas.
Nesta estrutura, existem pequenos espaços entre as partículas esféricas. Na opala natural estes
espaços são preenchidos com água que opticamente serve como partículas ultrafinas, tendo
diferentes indices de refração do Si02 (dióxido de silício). Como as partículas de Si02 estão
densamente agregadas, os espaços entre elas são muito menores do que o comprimento de
onda da luz visível (400 a 7001.im). Por issso, a luz incidente sobre a opala será provavelmente
dispersa ou difundida. Como resultado, se observada com a luz refletida a opala terá um
maravilhoso tom azulado devido ao componente azul do espectro, que tem comprimento e
onda curta, que varia de direção. Contudo se uma opala azulada for observada com luz
transmitida, ela parecerá laranja avermelhado, similar à cor avermelhada do nascer ou por do
sol. Isto ocorre porquê, enquanto a luz é transmitida através da opala, os componentes do
espectro de curto comprimento de onda (luz azul) são dispersos pelas partículas ultrafinas de
água nos espaços entre as partículas Si02, enquanto que os comprimentos de ondas longas
(luz laranja e vermelha) penetram na opala. 0 autor lembrou que para entender a cor do
esmalte a sua estrutura deve ser entendida. 0 esmalte do dente natural consiste de
componentes inorgânicos (95%), componentes orgânicos, como proteínas e carbohidratos
(1%), e água (4%). Cálcio e fosfato são os dois maiores componentes inorgânicos. Estes dois
componentes, juntos com ions hidroxila formam um entrelaçado de cristais compostos por
hidroxiapatita. A estrutura fundamental do esmalte unida, forma bastões, cada um constituído
de uma agregação densa de cristais de hidroxiapatita de diversas formas e tamanhos.
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Yamamoto (1985) afirmou que a estrutura do esmalte, contudo

é altamente

translúcida. 0 cristal maduro inclui forma de fita, forma de agulha e forma hexagonal, todos
eles muito delgados e com comprimento de 160mp e largura média de 20 a 40trip., medido
através de difração de raio-X. Como os cristais de hidroxiapatita são muito menores que o
comprimento de onda da luz visível (400 a 700mg), espera-se que o esmalte pareça azulado
com a luz refletida. Na estrutura do esmalte, contudo, existem bastões de cuticula de esmalte
que envolvem os bastões de esmalte propriamente ditos e contém substâncias orgânica com
cristais que não são substancialmente hidroxiapatita, que são orientadas de forma diferente
que os bastões de esmalte. 0 índice de refração desses componentes é mais ou menos
diferente que o da matriz do esmalte, então a luz incidente sera difundida pela reflexão e
refração destas areas. Como resultado, a estrutra do esmalte terá de algum modo, uma forma
branca. Desse modo, com luz refletida, o esmalte parecerá azul esbranquiçado altamente
translúcido. Quando um dente natural é observado com luz transmitida ele também mostrará
um brilho alaranjado. Isto prova que o dente natural sob luz refletida, eles parecem ter a
mesma cor e quando observados com luz transmitida eles parecem completamente diferentes.
0 dente natural parecerá laranja pelo fato de ter opalescência e provocar a dispersão da luz, o
que não ocorre com a coroa de porcelana que parecerá ligeiramente branca por não ter
opalescência.
Como os materiais cerâmicos não têm opalescência naturalmente, são acrescentados
materiais corantes. Com o objetivo de resolver os problemas de translucidez nas porcelanas, o
autor sugeriu que, ser for possível incorporar partículas ultrafinas de materiais que tenham a
mesma estrutura que tem o vidro opala dentro de uma matriz vítrea, atentando para o fato de
que essa massa cerâmica deverá ser de baixa fusão para não provocar a dissolução destas
partículas durante a queima, será possível construir restaurações cerâmicas muito parecidas
com o dente natural. E isso não deixa de ser um desafio aos fabricantes de materiais
cerâmicos.
Preston (1986) afirmou que o paciente geralmente busca uma restauração perfeita,
porém esta expectativa pode gerar frustrações tanto para o paciente quanto para o cirurgião dentista, pois este e o protético, geralmente buscam a solução através de técnicas empíricas,
enquanto, para ele, a harmonia entre os dentes naturais e artificiais deve ser buscada através
da tríade estética de COR, FORMA e TEXTURA. Afirmou ainda que, dos três elementos da
tríade, a COR é o menos compreendido e é a causa geradora dos maiores problemas.
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Salientou ainda que, como outras formas fisicas, que têm dimensões de profundidade,
largura e comprimento, a cor também tem três dimensões, que em alto grau, podem ser
precisamente medidas, porém é necessário para isso que tenha-se habilidade para
compreendê-las. Basicamente a cor precisa ser vista como um complexo estimulo-recepçãointerpretação, e é um fenômeno que pode ser estudado e medido. As cores originam-se de
determinados comprimentos de onda, que representam um tipo especifico de energia
eletromagnética. 0 olho humano pode perceber somente comprimentos de onda que variam
de 400 a 700mil a cor violeta é a que tem menor comprimento de onda (aproximadamente
400m0 e a maior é o vermelho (aproximadamente 700m1.0 (FIG. 6).

Figura 6 — Espectro formado pela luz branca quando atravessa um prisma cristal.
Fonte — PRESTON, 1986

Na opinião do autor, o sistema desenvolvido por Munsel classifica as três dimensões
espaciais das cores e as define como:
a) Matiz: característica que diferencia uma cor de outra; o azul do verde, o verde do
vermelho, entre outras;
b) Valor: é o grau de claridade ou de obscuridade contido numa cor;
c) Croma: é a quantidade de saturação de cada cor, que indica seu grau de pureza.
Para Hegenbarth (1992) normalmente a causa de uma estética insatisfatória repousa na
seleção inadequada e na informação limitada sobre o padrão de cor dos dentes naturais. Esse
problema poderá ser minimizado se o dentista e o protético tiverem conhecimento da teoria
geral da cor, dos fundamentos fisico-ópticos e da ciência dos materiais. 0 autor afirmou que a
cor é determinada pela radiação da fonte de luz, modificada pelo objeto e interpretada pela
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visão humana, sendo, portanto, subjetiva. Lembrou ainda que ao se verificar a cor, a distância
entre os olhos do observador, e a escala de cores deve ficar por volta dos 50cm e que os
dentes não devem ser fixados por mais de 20s, para evitar a fadiga cromática.
Sieber (1992) comentou que em busca da estética e na tentativa de aplicar aos
materiais restauradores dentais uma aparência natural semelhante aos dentes humanos, os
fabricantes desenvolveram técnicas cada vez mais avançadas de obtenção de materiais e
formas de aplicação dos mesmos. As cerâmicas de vidro são as principais inovações do setor.
As técnicas de aplicação da porcelana em camadas individuais permitem reproduções
detalhadas de dentes naturais em matiz, forma e textura superficial. Em um dente natural a
reflexão da luz é influenciada pelos prismas de esmalte e, quando se consegue imitar isto,
consegue-se um bom resultado estético. Embora em metalocerimica pode-se construir coroas
de grande perfeição, o autor prefere coroas totalmente cerâmicas, como as do sistema inceram.

Phillips (1993) afirmou que para se obter bons resultados estéticos, tanto o clinico
como o técnico de laboratório, devem ter conhecimento dos princípios básicos do fenômeno
da cor e ter habilidade na construção das restaurações. A firmou também, que a dentina é
opaca e reflete luz, e que o esmalte é uma camada cristalina sobre a dentina, composta por
prismas ou bastonetes cimentados por uma substância orgânica. Os indices de refração dos
prismas e da substância orgânica são diferentes, como resultado disso, tem-se efeito de
translucidez e sensação de profundidade. Nas porcelanas odontológicas este efeito

é

conseguido pela inclusão de óxidos nos pós cerâmicos, o que determina a obtenção da cor
pela absorção seletiva dos comprimentos de onda.
Para Ubassy (1993) "matiz é a qualidade que distingue uma família de cores da
outra", ou seja, se dissermos que um dente parece amarelo ou laranja estamos descrevendo o
matiz. Valor ou brilho é o fator que nos faz distinguir uma cor clara de uma escura, ou seja, é
o grau de brancura ou negrume. Não depende do matiz. Croma ou saturação é a qualidade que
nos faz distinguir uma cor forte de uma cor fraca. Por exemplo: o vermelho é uma matiz
saturado, enquanto que o rosa é o mesmo matiz, porém mesmo saturado (FIG. 7 a 10).
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Figura 7 - Luz Branca atravessa o prisma de cristal e
se divide nas cores do espectro.

Figura 9 - Absorçao e reflexao da luz em objetos
opacos.

Figura 8 - Cores primárias do espectro. Síntese aditiva.

Figura 10 - Cores primárias do sistema subtrativo
(pigmentos).

Fonte — UBASSY, 1993.
0 autor citou a experiência que Isaac Newton realizou em 1676, quando demonstrou

que um simples raio de luz branca pode ser quebrado nas cores do espectro quando atravessa
um prisma de cristal. Este espectro é o resultado da refração da luz e as cores originam-se de
determinados comprimentos de onda. 0 olho humano pode perceber somente comprimentos
de onda que variam de 400 a 700m1.1.
Comprimentos de ondas são medidos em GO microns.
1 micron = ltm = 1/1000mm.
1 milimicron = lmj.i = 1/1000.000tnm.
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Os comprimentos de ondas não possuem cor; a cor 6 criada nos nossos olhos e
cérebro.
Ressaltou ainda, que neste fenômeno fisico, algumas cores divididas que muitas vezes
parecem escuras, quando misturadas produzem uma cor clara. Exemplificou que podemos
obter uma cor clara, neste caso o amarelo, misturando o verde e o vermelho.
Salientou que podemos reconstruir luz branca pela combinação de tees cores:
vermelho, verde e azul e que se misturamos duas dessas cores primárias obteremos tits cores
secundárias.
Ubassy (1993) citou, como cores secundárias do espectro:
— Ciano: luz azul + luz verde.
— Magenta (púrpura): luz vermelha + luz azul.
— Amarelo: luz verde + luz vermelha.
Lembrou também, que as cores secundárias necessitam somente de uma cor primária
para aparecer como uma complementar e para recompor a luz branca e citou as cores
complementares que sio:
— Amarelo: 6 complementar do Indigo.
— Ciano: 6 complementar do vermelho.
— Púrpura: é complementar do verde.
Explicou ainda, que quando nos referimos à cor luz estamos nos referindo ao sistema
aditivo, ou seja: para produzir luz amarela, precisamos misturar a luz vermelha e a verde e
quando nos referimos a pigmentos, aplicamos o sistema subtrativo, ou seja: para produzir uma
cor verde secundária, teremos que misturar ciano e amarelo. Quando trabalhamos com cores
em cerâmica dental, nós subtraimos a luz, aplicando, portanto o sistema subtrativo, que 6 o
inverso da combinação do espectro de cores.
Baratieri et al. (1995) afirmaram que o dente 6 policromático, e que reproduzir estas
características ópticas em um material restaurador monocromático 6 um desafio muitas vezes
impossível. A característica policromática dos dentes encontra-se relacionada principalmente
com a cor da dentina e com a espessura do esmalte, nas diferentes regiões da coroa dental,
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embora a espessura da dentina e o grau de translucidez do esmalte também interfiram na cor
dos dentes.
Os autores afirmaram que a cor, assim como a forma possui três dimensões e
definiram as dimensões da cor da seguinte forma:
a) Matriz: é o nome da cor;
b) Croma: é o grau de saturação da Matriz;
c) Valor: é o brilho da cor e determina a luminosidade.
Lembraram ainda que a cor dos dentes muda com o passar dos anos em função do
desgaste do esmalte e da maior transparência da dentina. E que a percepção do
policromatismo dos dentes e do que é uma coloração dental normal aumenta a habilidade do
profissional em criar uma restauração que pareça natural.
Citaram ainda que a translucidez também afeta o resultado estético das restaurações, e
que o grau de translucidez é determinado pelo quão intensamente a luz penetra no dente ou na
restauração antes de ser refletida ao exterior.
Chiche e Pinault (1996) afirmaram que a opalescência é um importante componente da
cor do esmalte percebida. t produzida na microestrutura do esmalte pela diferença de refração
entre os cristais de hidroxiapatita e a substância básica do esmalte e pela habilidade desses
cristais, agindo como microparticulas menores do que o comprimento de onda da luz para dar
escape A luz incidente. Como resultado, sobre a luz incidente, grandes comprimentos de onda
de luz são seletivamente transmitidas através do dente, enquanto ondas de comprimento curto
são refletidas na superficie do esmalte, produzindo o azulado sutil característico da opalência.
Este efeito sutil não pode ser conseguidos nas porcelanas com aplicação de corantes internos
ou externos. Em uma porcelana com propriedades opalescentes as microparticulas de indices
de refração diferentes da cerâmica são dispersas em uma matriz de forma que a porcelana
tenha habilidade de interagir com a luz incidente do mesmo modo que faz o esmalte.
Segundo Kelly; Nishimura; Campbell (1996) a opalescência nos dentes naturais é um
efeito da luz irregular, realizado com a adição e subtração de alto índice de óxidos de
refração, em pequenas seqüências próximos dos comprimentos de onda da luz visível.
Quando se consegue incorporar estes efeito nas restaurações metalocerâmica, pode-se
promover uma delicada aparência de vitalidade adicional, de acordo com a translucidez do
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dente natural, matiz, croma e valor e textura de superfície. Os autores relataram que a
opalescência tem sido introduzida em algumas das porcelas incisais, tanto para
metalocerdmica quanto para cerâmica pura, entre os quais Vitage Opal (3M Products), Vita
Alpha and Omega (Vita) e Creation Porcelain (Jensen Industries). A composição opalescente
das porcelanas não altera suas propriedades físicas, resistência flexural ou capacidade de
receber polimento.
Carneiro; Severo; Dinato (1996) afirmaram que para reproduzir um dente o dentista e
o protético devem atentar para os detalhes de forma, contorno e textura, já que a cor apresenta
uma série de limitações e é quase impossível de ser reproduzida. A cor e a forma em
odontologia restauradora, expressam a arte dentária em sua plenitude maior.
"Arte em odontologia, consiste na aplicação artística de conhecimentos cientificos
com o objetivo de reproduzir o natural."
Para Fiechter (1997) um objeto pode parecer fascinante quando a percepção sensorial
constantemente varia. Desta forma temos uma impressão de vividez, brilho, vigor, e não um
resultado estático. A beleza dos dentes resulta de pequenas nuances que são criadas pela
refração e reflexão da luz. A dinâmica da luz sempre ocorre em dentes naturais. A luz
refletida e a troca de ângulos de observação do natural, resulta na vividez de cores, e é
baseada na alternância da opalescência e fluorescência. 0 papel do esmalte é semelhante a um
filtro de espectro, que reflete as ondas curtas, a porção azul da luz do dia, enquanto que as de
cor laranja, atravessam o esmalte. Isto é dominante na região incisal onde o matiz do dente
reflui no fundo escuro da boca. Os prismas de esmalte são responsáveis pela troca dinâmica
entre as cores azul, âmbar, laranja e amarelo e sua influência na aparência total dos dentes.
Isto é a verdadeira opalescência, que é uma característica do esmalte (FIG. 11 a 17).

Figura 11 - Dinâmica da luz em dente natural.
Fonte — FIECHTER, 1997
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Figura 12 - Dinâmica da luz em dente natural.

Figura 13 — Efeito da opalescência em dente
natural com luz refletida.

Figura 15 - Fluorescência em dente natural.

Figura 14 — Efeito da opalescência em dente natural
com luz transmitida.

Figura 16 - Fluorescência em porcelana.
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Fluorescência é a luz que brilha da profundidade. É a emissão de luz branca visível,
baseada na excitação de substâncias com luz ultravioleta. A fluorescência faz o dente brilhar.
uma característica da dentina. Como no dente natural, uma coroa de cerâmica corretamente
construída é excitada pela luz ultravioleta. As substâncias fluorescentes dentais atuam como
agentes brilhantes ópticos, sem existir uniformidade. A dentina fluoresce mais intensamente
que o esmalte, dependendo da fonte e direção da luz, diferentes resultados de valor e brilho,
que também variam com a topogra fia do dente. A dinâmica da luz é obtida através da
interação da opalescência e fluorescência. A luz é refratada, refletida e intensificada através

da fluorescência. Sem a dinâmica da luz em dente parece artificial como uma rosa de plástico.

Figura 17 - Dentes de porcelana elaborado com porcelana Duceragold (Ducera Dental).

McLarem (1998) afirmou que os clínicos alcançaram excelentes resultados estéticos
na regido anterior utilizando a velha geração de porcelanas puras que apresentavam
translucidez e valor semelhantes ao dente natural. E também, segundo o autor, translucidez e
valor, ou brilho são as propriedades ópticas criticas para se conseguir um bom resultado
estético. Em grande parte o problema é o núcleo ou coping metálico e a falta de espaço para a
porcelana. Em situações onde a máxima translucidez é necessária, o autor recomendou o uso
de in ceram Spinell, pois o in ceram Alumina é menos translúcido.
-

-

Ivoclar (1998) lançou no mercado a cerâmica d-SIGN, que é uma cerâmica de
fluorapatita vítrea e tem a natureza como padrão, sendo baseada nas propriedades dos dentes
naturais, cujos principais componentes são os cristais de apatita, nos quais os grupos hidroxil
e carbonato estão fixados. Esta cerâmica possui ions de fluoreto, que dão alta resistência
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química à cerâmica de fluorapatita. Esta composição revela propriedades excepcionais, com
luminescência e brilho, estabilidade cromática e fluorescência naturais (FIG. 18).

Figura 18 - Coroas em porcelana IPS d-SIGN (Ivoclar).
Fonte — IVOCLAR, 1998

Para Schenkel e Ferreira (2000) o bloqueio da passagem da luz pelo metal e a
oxidação junto A margem gengival, além dos problemas alergênicos provocados pela presença
de níquel nas ligas foram resolvidos com o aparecimento de materiais alternativos que
substituem o metal com resistência razoável.
0 sistema in-ceram Alumina (alumina-Vita 1989), foi o primeiro sistema que permitiu
a confecção de próteses livres de metal com até três elementos. Posteriormente apareceram o
sistema Empress (1990)-Leucita-Ivoclar e em seguida o Procera (alumina sinterizada — 1993 —
Nobel Biocare) e mais recentemente o sistema Empress 2 (dissilicato de litio — 1999 —
Ivoclar). Dos sistemas apresentados, os autores julgaram o sistema Empress 2 como o que
porporciona melhores condições estéticas, pois possui alta translucidez e a cerâmica utilizada
para a estratificação consiste de uma massa vítrea cuja fase cristalina apresenta somente
cristais de apatita (fluorapatita). Também, segundo os autores, os efeitos de opalescência e
fluorescência presentes nos dentes naturais, estão perfeitamente ajustados entre as massas
semelhantes ao que a natureza proporciona (FIG. 19 a 21).
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Figura 19 — Fluorescência alterada em metaloceramica

Figura 20 — Fluorescência no elementos 11, 21 e 22
elaborados com Empress 2.

Figura 21 — As figuras mostram a passagem da luz de forma dinâmica nas
restaurações elaboradas com Empress 2 (Cerâmica fluorapatita
— Ivoclar).
Fonte — SCHENKEL; FERREIRA, 2000.

Segundo Touti; Miara; Nathanson (2000) "a luz é a forma de energia eletromagnética
visível ao olho humano. A percepção da cor depende tanto de fenômenos objetivos como
subjetivos e ocorre como resultado da visão". As ondas eletromagnéticas variam entre 380 e

760 Am e podem ser visíveis pelo olho humano, que pode distinguir o violeta, azul, verde,
amarelo, laranja e vermelho, que podem ser observadas fazendo-se passar um feixe de luz
branca (ou luz do dia) através de um prisma.
Para os autores, a cor é uma impressão puramente subjetiva, formada em uma porção
especifica do cérebro, devido a especialização de certas células, bastonetes

e cones,

distribuídos sobre a retina.
Descreveram as três dimensões da cor e acrescentaram uma quarta dimensão para
tornar o sistema efetivo em odontologia:
a) Matiz: é a qualidade que distingue uma família de cores de outra. Corresponde ao
comprimento de onda refletido pelos dentes;
b) Valor: é o valor que distingue as cores claras das escuras.
Ex. TV em preto e branco — nela, dois objetos de cores diferentes, por exemplo,
vermelho e azul, mas de mesmo valor, parecerão da mesma cor.
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0 valor é o fator mais importante na determinação da cor dental. Sugeriram que
um bom método para avaliar o valor consiste em tirar fotografias em preto e
branco dos dentes do paciente e da escala de cores;
c) Croma: é a porção do matiz que é pigmentada. Ou seja, é o grau de saturação de
uma cor. Por exemplo, um azul claro puro, pode ser representante de alto croma,
se for seguido por vários tons de azul com menor saturação;
d) Translucidez: depende basicamente do esmalte e em menor extensão da dentina.
Segundo Touati; Miara; Nathanson (2000) o esmalte natural deve ser avaliado em
termos de valor e translucidez.
A opalesancia 6 um efeito sutil e a sua percepção varia com a distancia e o ângulo de
observação. É uma característica da pedra opala sob luz incidente. Isto ocorre porque as ondas
de luz curtas são refletidas de volta para o observador, fornecendo uma cor azul, enquanto que
os comprimentos de ondas longos de cor laranja sio transmitidos através do material. A
opalesancia é causada pelo vidro, cerâmica e dentes naturais. Este efeito azulado sutil da
opalesancia não pode ser copiado na aplicação da porcelana com corantes internos e
externos, que fariam o resultado parecer artificial. Para se conseguir o efeito opalescente os
fabricantes lançam mão de outros artificios como acrescentar microparticulas de indices de
refração de luz diferentes das cerâmicas, que são dispersas em uma matriz, de forma que a
porcelana interaja com a luz incidente da mesma forma que o dente natural. Como regra geral,
pó transparentes ou translúcidos são misturados com pó de esmalte, quando uma maior
translucidez é desejada. Afirmaram ainda que a translucidez é um dos parâmetros mais
dificeis de explicar. É quase tão importante quanto o valor e desempenha um papel decisivo
no fenômeno da transmissão da luz. A translucidez depende parcialmente do esmalte e em
menor escala, da dentina.
A translucidez varia de um indivíduo para o outro. 0 esmalte de um dente jovem 6
menos translúcido e a dentina é muito opaca, enquanto que em um dente mais velho a dentina
torna-se opaca e mais saturada e o esmalte se adelgaça, aumentando a translucidez.
Descreveram a fotoluminescencia como sendo a característica de alguns corpos de
emitirem um certo tipo de luz, quando atingidos por raios ultravioletas invisíveis.
Estas substâncias podem ser divididas em:
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a) fosforescentes: são aquelas substâncias que continuam a emitir luz visível após
raios ultravioleta a terem atingido;
b) fluorescentes: são substâncias que emitem luz visível somente, enquanto são
atingidos por raio ultravioleta.
Este fenômeno se explica pelo fato de essas substancias serem capazes de transformar
os raios ultravioleta invisíveis em ondas curtas visíveis.
Este tipo de substância é largamente usado em detergentes, criando a impressão de
"mais branco que o branco", o que na realidade não deixa mais branco, apenas torna o branco
mais luminoso, com aparência azulada, refletindo dessa forma mais raios de curto
comprimento de onda.
Deve-se lembrar que os dentes e o esmalte dental, são substâncias fluorescentes.
Apenas algumas cerâmicas dentais são fluorescentes.
Segundo Ivoclar (2000?) o dente natural é translúcido e que por isso reflete luz de suas
profundidades. Dependendo do nível de opacidade, os dentes naturais refletem mais ou menos
luz. Quando permitem maior penetração da luz, são mais translúcidos, quando refletem mais
luz, são mais opacos. Os elementos translúcidos do dente são influenciados pela iluminação
do ambiente. Com o aumento da opacidade, os valores em escala cinza diminuem e a
luminosidade aumenta. Quanto maior a luminosidade, menor será a transparência. Quanto
mais transparente for um dente, mais cinza ele parecerá. 0 esmalte do dente natural apresentase sempre translúcido para o branco, mas é sempre incolor. Nas restaurações cerâmicas
existem materiais de diferentes cores para simular as propriedades de reflexão de luz do
esmalte natural.

Figura 22 - D-SIGN, cor é o resultado.
Fonte — IVOCLAR, 2000?
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Para Brix (2000) o desafio de copiar a natureza para estabelecer a harmônica
disposição na cavidade oral é um tema muito complexo, particularmente nos casos de
restaurações anteriores. E que é imprescindível que se tenha conhecimento sobre a interrelação entre a configuração, a função a estrutura de superficie e a cor do dente natural para
que se elabore restaurações esteticamente atraentes. Afirmou também, que a nova geração de
materiais cerâmicos IPS d-SIGN, apresenta comportamento óptico diferenciado e único, pois
apresenta em sua formulação, cristais de hidroxiapatita, pela primeira vez usados em material
cerâmico, que permite a criação de efeitos luminosos dinâmicos. Lembrou ainda que o
equilíbrio entre a opacidade e translucidez promove a aparência estética das restaurações
(FIG. 23).

Figura 23 - Coroa IPS d-SIGN no dente 11.
Fonte — BRIX, 2000.

Adolfi (2001) afirmou que a porcelana especialmente formulada para o Sistema
Procera (Allceram) permite a passagem da luz de forma natural, pois pelo fato de não existir
metal no seu interior, as ondas luminosas passam livremente através das estruturas, dando
vitalidade aos dentes que apresentam opalescencia e fluorescência (FIG 24).

Figura 24 - Os efeitos da opalescência e fluorescência podem ser observados nas coroas cerâmicas quando
submetidas à luz natural e luz ultra violeta (Procera Alceram).
Fonte — ADOLFI, 2001.
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Bruguera (2001) sugeriu que ao construir um dente devemos nos preocupar mais com
a forma do que com a cor propriamente dita, pois o ser humano invariavelmente identifica os
objetos pela forma e não pela cor. E os principais erros na integração de um elemento a uma
arcada começam quando o clinico transmite ao técnico de laboratório o matiz, o croma e o
valor baseados em uma escala pré-fabricada, o que não deve ser desconsiderado, já que 6 a
nossa única referência, e na opinião do autor, a escala mais eficiente é a Cromascop, porque
mostra a dentina de forma evidente, que é a parte dominante na cor do dente. Porém, o
esmalte 6 o grande protagonista, pois refine as características de luminosidade e translucidez
ao mesmo tempo, e o autor descreveu esta característica como opalescência. Ressaltou ainda a

importância do contato direto entre o técnico e o paciente, para que possa identificar
visualmente o grau de opalescência nos dentes remanecentes e assim transferi-lo para um
mapa que servirá de guia para a construção da futura coroa.
A fi rmou ainda, que a cerâmica d-SIGN (Ivoclar) é a que reúne as melhores condições
de se assemelhar ao dente natural, dentre as existentes no mercado atual, devido a sua
opalescência proporcionada pelas partículas de fluorapatita existentes em sua formulação, que
imitam o dente natural, provocando a refração da luz não de forma generalizada, mas, tanto a
luminosidade quanto a translucidez, vão se alternando em forma de pontos, criando um efeito
de profundidade.
Schenkel (2001) a fi rmou que no inicio do uso da porcelana em odontologia, a sua
simples presença nas próteses já era satisfatória, pois sua cor se assemelhava ao dente natural.
Com o passar do tempo, as exigências estéticas aumentaram e, nos dias atuais, não se admite
que um dente de cerâmica não tenha grande semelhança com os dentes naturais que possuem

características próprias de transmissão e também reflexão da luz. A medida que foram
compreendendo, os fabricantes empenharam-se em desenvolver materiais que apresentassem

características ópticas semelhantes aos dentes naturais.
,
Dessas características, as mais importantes para dar à cerâmica um aspecto vital são:
fluorescência e opalescência.
A fluorescência 6 uma característica presente em todos os dentes naturais e significa a
capacidade que a parte orgânica do dente possui de emitir energia a partir do estimulo de raios
de luz ultravioleta, que também estão presentes na luz solar.
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Opalescência é um fenômeno de mudança de comportamento do feixe de luz, ou seja,
as ondas mais curtas (azul) não conseguem ultrapassar o esmalte e são refletidas, dando ao
dente um aspecto azulado, enquanto que as mais longas (laranja) atravessam o esmalte dando
A outro face do mesmo dente um aspecto alaranjado.

Figura 25 — Elemento 11 em porcelana feldspdtica.
Fonte — SCHENKEL, 2001.

Figura 26 — Restaurações cerâmicas..

As figuras 25 e 26 mostram a diferença de naturalidade entre uma coroa elaborada
com cerâmica feldspdtica e cerâmica fluorapatita.

3 PROPOSIÇÃO

Os objetivos deste estudo foram:
a) verificar o fenômeno da luz e o processo de formação das cores.
b) notificar a forma como o olho humano identifica as cores.
c) identificar as dimensões da cor e seu interesse na odontologia.
d) analisar a transmissão das ondas luminosas através dos dentes naturais e das
cerâmicas dentais.
e) relacionar as cerâmicas atuais.
f) fazer uma análise da importância da cor e forma do dente.
g) verificar como se processa a aplicação do fenômeno da luz e cor na construção de
dentes de porcelana, com ou sem estrutura metálica.

4 DISCUSSÃO

De conformidade com os estudos e trabalhos levantados, percebe-se que somente nos
últimos anos houve uma maior preocupação com a forma de passagem e transmissão da luz
através das cerâmicas dentais.
Nota-se também, que a preocupação com a cor vem da busca pela estética e pela
tentativa de aproximar o máximo possível as características do dente artificial As do natural.
E, que existe preocupação e empenho por parte dos cirurgiões-dentistas e técnicos de
laboratório que se esmeram em entender os anseios do paciente, e na aplicação de técnicas de
construção de elementos cerâmicos que possibilitem a sua integração à arcada e que
desempenhe o seu papel quanto A função e estética, e possibilite ao paciente um estado de
tranquilidade fisica e emocional.
Quanto aos materiais, os fabricantes tem conseguido desenvolver materiais apurados e
cientificamente elaborados para possibilitar que as restaurações fiquem o mais natural

possível, que tenham resistência para cumprir a sua função fisiológica e aparência estética
para integrar-se ao sorriso de forma agradável e harmônica.
No que diz respeito à cor, Sproul (1973) e Preston (1986) a fi rmaram que é um
fenômeno fisico e que pode ser estudado e medido, e, que a sua percepção visual está baseada
no complexo estimulo-recepção-interpretação.
Hegembarth (1992) concordou com Phillips (1993), afirmando que para se obter
resultados estéticos, tanto o dentista como o protético devem ter conhecimento da teoria geral
da cor, dos fundamentos fisico ópticos e da ciência dos materiais.
Com o intuito de explicar o fenômeno fisico da cor, Preston (1986), Ubassy (1993),
Baratieri et al. (1995), Touati; Miara; Nathanson (2000) descreveram as três dimensões da cor
como sendo Matiz — Valor — Croma.

PSC
Sesort• 11
‘1135- 0

25

No que se refere à odontologia, Touati; Miara; Nathanson (2000) acrescentaram uma
quarta dimensão, que é a translucidez, um fator que depende basicamente do esmalte e que
proporciona vitalidade ao dente de porcelana.
Quanto aos sistemas de restaurações cerâmicos disponíveis, citados na literatura
houveram preferências pelos sistemas de cerâmica pura que, por não apresentarem estrutura
metálica no seu interior, permitem a transmissão da luz de forma idêntica ao dente natural.
Baseado nisso, Sieber (1992) prefere o sistema in-ceram ao invés de metalocerdmica.
MacLarem (1998) afirmou que prefere o sistema in-ceram Spinell porquê é mais
translúcido, enquanto que Schenkel e Ferreira (2000) escolheram o Sistema Empress 2.
Brix (2000) e Bruguera (2001) elegeram a cerâmica de fluorapatita vítrea IPS d-SIGN
(Ivoclar) como a que apresenta melhores resultados estéticos por ser uma cerâmica que tem
opalescência que imita o dente natural e a alternância de luminosidade e translucidez cria um
efeito de profundidade.
Adolfi (2001) preferiu o sistema Procera Alceram por deixar passar livremente as
ondas luminosas através da restauração, apresentando opalescência e fluorescência, que dão
vitalidade ao dente.
A opalescência dos dentes naturais foi descrita por Yamamoto (1985), Chiche e
Pinault (1996), Kelly; Nishimura; Campbel (1996), Touati; Miara; Nathanson (2000).
Descreveram a comparação de como a luz se propaga na pedra opala e de forma semelhante
no dente natural, e ressaltaram a importância de se aplicar materiais cerâmicos que propiciem
a passagem da luz de forma dinâmica, de modo a se conseguir resultados estéticos muito
semelhantes aos dentes naturais.
Os autores Yamamoto (1985), Chiche e Pinault (1996), Kelly; Nishimura; Campbel
(1996), Touati; Miara; Nathanson (2000) enfatizaram também, que tanto os fabricantes, na
elaboração de materiais com componentes adequados, quanto ao técnico, na hora de construir
as restaurações, devem aplicar todo o conhecimento e tecnologia disponíveis para obter
resultados que satisfaçam o paciente. Ressaltaram a opalescência como sendo uma
característica de suma importância nos materiais cerâmicos, pois sem ela, a restauração não

apresenta vitalidade.
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Além de ressaltarem a importância da opalescênecia, Fiechter (1997) e Schenkel
(2001) descreveram a fluorescência como sendo um dos fenômenos responsáveis pelo aspecto
vital das cerâmicas. Citaram a fluorescência como uma característica dos dentes naturais
e
que significa a capacidade que a parte orgânica do dente possui de emitir energia das
profundidades a partir de um estimulo luminoso.
Como o ser humano identifica os objetos primeiro por sua forma e não por sua cor,
Bruguera (2001) sugeriu que devemos nos preocupar mais com ela do que com a cor do dente.
E, do mesmo modo, Carneiro; Severo; Dinato (1996) salientaram que a cor é um desafio
quase impossível de ser vencido e, portanto deve-se fazer o possível para desenvolver
habilidade na construção das restaurações como intuito de aproximá-las o máximo possível
da
anatomia dos dentes naturais remanescente.

5 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura apresentada com relação à dinâmica da luz em cerâmica
dental conclui-se que:
1. A reconstrução de urn dente em metalocerimica ou cerâmica pura, pelo técnico
dental, cirurgião-dentista, envolvendo os anseios do paciente e fabricantes de

materiais cerâmicos é sempre um desafio.
2. É indispensável compreender os princípios gerais da cor e dominar o
conhecimento das bases fisico- ópticas da ciência dos materiais para poder aplicálos na fabricação de materiais cerâmicos que imitem a composição do dente
natural.
3. Observa-se que o objetivo principal da procura por novos materiais existe
basicamente por causa da estética, já que a função pode ser recuperada tanto com
uma coroa de ouro quanto com uma coroa de porcelana pura.

4. Torna-se necessário entender que o olho humano 6, dentre todos os animais, o que
possui maior capacidade de percepção da energia luminosa. E que a percepção
visual da cor obedece a tits fenômenos: fisico, psicofisico e psicossensorial.
5. Que o ser humano invariavelmente identifica os objetos pela sua forma e não pela
sua cor, sendo portanto mais importante recuperar a forma antômica do que a cor
exata do dente.
6. Quando trabalhamos com cerâmica dental, subtraímos a luz, aplicando portanto o
sistema subtrativo de cores, pois está relacionado a pigmentos e 6 o inverso da
combinação do espectro que é o sistema aditivo, pois se trata de cor luz.

7. Atualmente, a exigência estética dos pacientes é muito grande e tanto profissionais
da área como fabricantes de materiais têm-se esmerado na produção de cerâmicas
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e na elaboração de técnicas para a melhor construção de restaurações que se
integrem perfeitamente ao sorriso do paciente.
8. Permite-se concluir que as cerâmicas Alt. Ceram, formulada pelo sistema Procera;
a cerâmica d-SIGN (Ivoclar); os sistema in-ceram Spinell; cerâmica Empress II,

Vintage Opal; Vita Alpha and Omega e Creation, são as mais estéticas por
propiciar opalescência e fluorescência.
9. Portanto, para satisfazer os anseios estéticos dos pacientes, é necessário não apenas

materiais que permitam a dinâmica da luz e imitem o dents natural, mas também
um grande conhecimento do fenômeno da luz e cor e uma excelente técnica de
construção dos elementos de cerâmica, para que se possa aplicar estes
conhecimentos baseado nos padrões que a natureza nos oferece.
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