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INTRODUÇÃO

A valorização crescente pela beleza, harmonia de fornias, tamanhos e cores
tern feito do sorriso um dos primeiros fatores de apreciação do físico humano. Neste
enfoque os dentes são o referencial da estética facial e expressão maxima da beleza
social. Com isso, o impacto visual da cor dos dentes exercem uma grande influência
sobre os dentistas e seus pacientes. A habilidade em confeccionar restaurações
para satisfazer as aspirações de profissionais e pacientes esta tendo que atingir
altos níveis de perfeição, combinando técnicas artísticas com o conhecimento
cientifico de cores e misturas. Neste conceito os procedimentos restauradores estão
sendo aperfeiçoados com a melhora dos materiais já utilizados e o surgimento de
novos materiais como opacificadores e as tintas para auxiliar na confecção de
restaurações o mais natural possível. Esses materiais são de suma importância e
efetividade no mascaramento de dentes que possuam escurecimento, podendo-se
corn seu auxilio aperfeiçoar as restaurações tanto anteriores como posteriores além
de indicar uma técnica restauradora mais conservativa.

1 COR

A capacidade de colorir tudo o que observamos, está na luz não nos objetos.
Um raio de luz que incide em um objeto, é alterado por ele, absorvendo ou refletindo
a luz. 0 comprimento de onda dominante é o que é captado, por nossos olhos, como
a cor do objeto.

Mansell descreveu as cores como um fenômeno tri-dimensional de matiz,
croma e valor. (FONDRIEST, 2003)

1.1 Matiz

É o nome da cor, por exemplo, vermelho e verde. É a qualidade que

distingue uma família de cores da outra, pode ser representada por A, B, C,D nas
escalas Vita comumente usadas.

1.2 Croma

É a saturação, intensidade, concentração da cor. Quanto mais pigmento

possuir uma cor, mais saturada ela 6, por exemplo: Al é menos saturado que A2.
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1.3 Valor

É a quantidade de brilho de uma cor. Munsell descreveu valor a partir de
uma escala de cinza que passa do branco para o preto.

Quanto maior a quantidade de pigmento branco em um objeto, maior será a
sua reflexão de luz e maior será o seu valor. Portanto, se um objeto possuir maior
quantidade de pigmento cinza, menos luz é refletida menos brilho ele terá.

Diminuir o valor significa diminuir a luz que retorna do objeto iluminado, ou
seja, mais luz é absorvida, menos luz é refletida.

Nos dentes, podemos entender esse fenômeno observando o esmalte, que

é transparente, porém recobre a dentina modificando seu brilho. Areas translucentes
apresentam menor valor, pois não refletem luz. Com isso, o terço incisal, que é
composto por esmalte, é o terço que apresenta o menor valor. (LOPES,1998)

1.4 Sistema Subtrativo de Luz

E

importante entendermos as cores

primárias, secundárias

e

complementares do sistema subtrativo de luz, para que consigamos controlar e
alterar sombras, melhorando as restaurações.

As cores primárias são: azul, amarelo e vermelho, já as cores secundárias
são as mesclas das primárias:
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-

Azul e amarelo resultam em verde;

-

Vermelho e amarelo resultam em laranja;

-

Vermelho e azul resultam em violeta.

Se mesclarmos as cores primárias, elas resultarão no cinza neutro.

Existem ainda as cores complementares, que são usadas para alterar o
valor das restaurações. A cor verde é complementar da vermelha, a violeta do
amarelo, e a azul do laranja.

Por exemplo, para diminuir o valor de uma restauração que esta sendo
executada com a cor A3, temos que misturar uma tinta azul. Isto ocorre porque o
matiz da cor A3 é o laranja, e azul é sua cor complementar. Portanto conseguiremos
diminuir o brilho da restauração. (UBASSY, 1993)

2 ATRIBUTOS ÓTICOS

A identificação das caracteristicas óticas da dentina e do esmalte, que dão
ao dente sua cor, depende de uma interação complexa da luz com esses tecidos .

Esses fenômenos podem ser observados no aparente decréscimo da
saturação de cor da porção cervical até a margem incisal dos dentes ocasionando
urn aumento na espessura do esmalte, que representa um filtro ótico sobre a
dentina. (DIETSCHI, 1997).

Essas propriedades oticas são chamadas de translucidez, •fluorescência

e

opalescência.

2.1 Translucidez

É a transmissão e difusão da !uz através de urn objeto.

Para aumentarmos a translucidez de um dente, temos que diminuir seu
valor, pois menos luz será refletida. Alem disso, o grau de translucidez possui
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variações com a mudança do Angulo de incidência da luz, com a textura de
superfície, e com o nível de hidratação do dente. (FONDRIEST, 200:3)

Essa característica pode ser observada no esmalte dental, onde é mais ou
menos aparente dependendo da idade do paciente, pois está relacionada ao grau de

mineralização dos tecidos.

Por isso, não é lógico restaurarmos diferentes dentes com a mesma

translucidez incisal. (UBASSY, 1993)

A dificuldade na reprodução dessa característica é observada pois a

translucidez é independente dos registros do croma, do matiz e do valor. A textura e
o brilho superficial podem auxiliar no efeito final da restauração. (DEBARBIAN et al,
2001)

2.2 Fluorescência

E

um

fenômeno que ocorre na dentina, em decorrência dos seus

componentes orgânicos. Isso ocorre quando um corpo absorve energia luminosa e
depois a difunde de volta ao espectro visível. Os dentes naturais expostos à luz
ultravioleta exibem uma fluorescência com um espectro de emissão que varia do
branco intenso ao azul claro. Alguns sistemas restauradores, à base de resina
composta, já apresentam condições de reproduzir esse fenômeno. (BARATIERI et
al, 2002)

Essa propriedade assegura ao dente o aspecto de vitalidade.
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2.3 Opalesancia

Ao contrário da dentina, o esmalte de um dente natural é o responsável por
esse fenômeno, que faz ressaltar os componentes de onda curta do espectro de luz
que o atinge, criando as tonalidades que oscilam do azul claro ao cinza, que se
tornam claramente visíveis ao nível do terço incisal. (BARATIERI et al, 2002)

3 TINTAS

3.1 Conceito

São resinas compostas de baixa viscosidade, com cerca de 20% de carga
em peso, onde são incorporados óxidos férricos, que irão corar esta resina em
diferentes tons. (ALBERS, 1985)

Conforme base de dados (Vigodent, 2002) os corantes para caracterizações
de restaurações possuem em sua composição Bis GMA, dimetacrilato de uretano,
dióxido de silício disperso e silanizado, iniciadores, estabilizadores e pigmentos.

3.2 Formas de Utilização

Segundo Albers (1985), existem 5 maneiras de se utilizar tintas
caracterizadoras de resina composta :

11
3.2.1 Misturando com o compósito

Conseguiremos com essa técnica maiores opções de cores,entretanto, os
kits de resina estão cada vez mais completos possuindo muitos matizes. Além
disso, essa técnica possui como desvantagem a possibilidade de incorporação de
uma quantidade de ar quando se mistura os dois materiais, diminuindo as
propriedades de estabilidade de cor e polimento das resinas.

Ainda ocorre uma diminuição da quantidade de carga orgânica, diminuindo
as propriedades físicas, e aumentando o tempo de fotopolimerização.

3.2.2 Misturando com o compósito e aplicando nas porções mais internas

A técnica diminui a porosidade, pois a possibilidade de incorporação de
bolhas ficará restrita a porção inicial. 0 restante da restauração será confeccionada
com resina composta, melhorando as propriedades ópticas da restauração.

3.2.3 Entre as camadas de resina composta

E utilizada após uma resina híbrida com maior opacidade, sendo recoberta
por um compósito translúcido, que permitirá a visualização da caracterização,
melhorando a naturalidade. Esta técnica é bastante usada em dentes posteriores e
em restaurações indiretas .
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3.2.4 Sob a resina composta

O corante é aplicado após o agente adesivo. È utilizada em facetas diretas,
onde o preparo é raso, restrito ao esmalte, mascarando um fundo indesejável. È
interessante deixar a tinta o mais distante possível da superfície externa.

3.2.5 Na superfície da restauração

Nesta técnica a grande desvantagem é que a caracterização é facilmente
perdida, pois, pela pequena quantidade de cargas inorgânicas, os pigmentos
possuem baixa resistência à abrasão, sendo desgastados com o tem DO.

Para Craig (1987), as tintas devem ser aplicadas abaixo do material
restaurador, portanto a cor é emitida totalmente, dando à restauração uma aparência
tal como a original. A técnica para neutralizarmos um fundo cinza azulado
escurecido por tetraciclina, é inserir duas camadas bem finas de uma tinta amareloalaranjado e fotopolimerizar por 10 segundos. Isto irá mascarar o fundo indesejado.
Duas camadas finas de opaco da cor que sera restaurado o dente, são inseridas e
fotopolimerizadas. Antes da inserção da resina uma camada fina de tinta azul pode
ser colocada na margem gengival para dar a ilusão de translucidez, além disso, uma
tinta amarelo ou laranja pode ser inserida na cervical, o que ajudará na aparência
mais vital do dente.

Conforme Baratieri et al (2001), na confecção de facetas de resina composta
após a inserção e polimerização da resina híbrida pigmentos especiais poderão ser
necessários e aplicados em areas estratégicas, para realçar detalhes de cor ou criar
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nuances de transparência. Em seguida, esses pigmentos deverão ser polimerizados
e cobertos por uma resina de micropartículas.

Jackson (2003), descreveu que para darmos o efeito natural a um dente, um
dos pontos críticos é o halo incisal. Quando a caracterização é necessária, pode-se
simulá-lo com o uso de tintas cinza, azul e violeta bem abaixo da beirada incisal e
uma fina camada de tinta branca bem em cima da beirada incisal. Ainda pode-se
melhorar as restaurações reproduzindo, com o auxilio de tintas e pincéis, as
características presentes nos dentes naturais dos pacientes.

Hirata et Carniel (2000), relataram que na existência de manchamentos
severos nos dentes o preparo deve ser mais agressivo, pois a primeira camada deve
ter o objetivo principal de mascaramento do fundo do preparo. Para isso, é utilizada
uma resina altamente esbranquiçada em uma espessura relativamente fina, como o
B1 (Herculitedentina/Kerr) ou B1 (TPH Spectrum / Dentisply). A segunda camada
deve estabelecer o grau de cromatização (saturação) do dente, e ao mesmo tempo,
opacificar mais a faceta.

Pode-se utilizar a série opaca da

Silux 3M

ou mesmo corantes

opacificadores, esquentando e saturando a cor, como o Creative color opa quers
(Cosmedent). 0 momento ideal para a utilização de corantes modificadores é antes

da última camada e podem ser utilizadas cores como: o vermelho e o ocre (cervical),
violeta (terço médio), cinza e azul (terço incisal) e o branco (cristas). Para a última
camada, deve ser usada uma resina com grande quantidade de translucidez,
oferecendo profundidade e vitalidade 6 faceta, como as resinas de micropartículas.
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3.3 Onde Usar

Segundo Mayekar (2001), a pigmentação é a oportunidade de aperfeiçoar a
sombra original e corrigir as restaurações. Pode ser usada para duplicar as
variações de cores dos dentes,

e também para criar e aperfeiçoar ilusões

caracterizando as superfícies.

As indicações são:

-

Tinta branca: aumentar

o

brilho, mascarar fundo escuro,

reproduzir manchas hipoplasicas;

-

Tinta azul: diminuir

brilho,criar

contorno

incisal,

ilusão de

translucidez;

-

Tinta vermelha: neutralizar o azul-cinza dos dentes manchados
por tetraciclina,

caracterizar regiões cervicais e aperfeiçoar

aspecto vital;

-

Tinta amarela: Reproduzir tonalidades cervicais, caracterizar
superfície oclusal;

-

Tinta marrom: Caracterizar fóssulas e fissuras oclusais, regiões
cervicais;

-

Tinta violeta: intensificar translucidez oclusal;

o 3g)
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-

Tinta cinza: enfatizar translucidez incisal, regula valor;

-

Tinta preta: caracterizar fássulas e fissuras oclusais;

-

Tinta laranja: reproduz superfície incisal abrasionada.
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Para Baratieri et al (1995), existem alguns fatores que dificultam o uso das
tintas. São eles:

-

cor do dente;

-

espessura do remanescente dental;

-

profundidade do preparo;
espessura da camada de fundo da resina composta
restauradora;

-

tonalidade e espessura da resina restauradora entre o dente e a
tinta;
tonalidade e a espessura da resina restauradora que vai cobrir a
tinta;

-

concentração de pigmento na tinta;

-

matiz da tinta;
espessura da película de tinta aplicada.

4 OPACIFICADORES

Opacos são produtos compostos de óxidos fénicos e Bis-GMA, tornando
possível seu uso junto as resinas. (FELIPPE et BARATIERI, 2000).

Podemos utilizá-los em restaurações de dentes com uma coloração
intrínseca indesejável. A aparência estética depende da espessura do material
restaurador e do reflexo do assoalho da cavidade ou preparo onde o material foi
colocado. (MCINNES et al, 1987)

4.1 Utilização Clinica

A aparência estética de materiais restauradores depende cia espessura do
material utilizado, assim como o reflexo do fundo onde o material está sendo
inserido. É preferível que se utilize uma camada mascaradora o mais fina possível,
prevenindo a aparência volumosa.

Pesquisas identificaram que, com uma espessura menor que 0,3 mm, é
possível mascarar superfícies pigmentadas, mantendo aspecto natural e evitando a
aparência volumosa. (MCINNES et al, 1987).
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A opacidade necessária dependerá do grau de escurecimento do fundo a
ser mascarado e da espessura final da restauração. Quanto mais escuro o fundo, ou
quanto menor a espessura da restauração, mais será exigido do material
opacificador. (LOPES, 1998)

Em dentes posteriores, com substratos escurecidos por dentina esclertótica
ou pigmentação do amálgama, a aplicação de um opaco melhora significantemente
a aparência final da restauração. Isso ocorre porque o substrato escurecido absorve
muita luz entretanto quando um opaco é aplicado aumenta-se a quantidade de luz
refletida mascarando o efeito escuro, melhorando a estética da restauração. (DIAS
et al, 2001)

A aplicação do opaco deve ser em uma fina camada, utilizando uma cor do
opaco complementar ao matiz que será utilizado, evitando assim a aparência
artificial da restauração. A utilização de opacos escuros em fundos brancos e opacos
brancos em fundos cinzas deve ser evitada, pois o resultado será cinza.

Os opacos devem ser aplicados onde existe dentina, e deverão ser
empregados o mais distante possível da superfície externa da restauração, evitando
assim um aspecto artificial. (MAYEKAR, 2001)

4.2 Características Ideais de um Opacificador

0 mascaramento do fundo indesejável é um passo importante para as
propriedades físicas da restauração. Então, um opacificador deve ser quimicamente
compatível com as resinas compostas, permitir a fotopolimerização completa, e ser
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capaz de mascarar as tonalidades escuras com facilidade. Além disso, deve possuir
uma consistência que seja fácil de manipular e controlar a aplicação. (FELIPPE et
BARATIERI, 2000)

4.3 Indicações dos Opacificadores

Segundo Lopes (1998), os opacificadores são indicados nas seguintes
situações:

-

Mascaramento do metal em reparos com restaurações de resina
direta, de coroas metalo-cerâmicas e metalo-plásticas quando
houver a exposição do metal;

Mascaramento

de pinos metálicos para a confecção de

restaurações indiretas livres de metal;

Criar opacidade em restaurações anteriores amplas, onde
normalmente resinas translucentes refletiriam o fundo escuro da
cavidade bucal;

-

Evidenciar lóbulos de desenvolvimento em restaurações amplas
anteriores;

-

Bloquear estrutura dental de coloração indesejada;

-

Caracterizar manchas hipoplásicas;
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Bloquear restaurações amplas de resina composta que sofreram
escurecimento; porém não necessitem ser trocadas por
completo;

Mascarar restaurações de amalgama no caso de restaurações
mistas(amalganna e resina).

CONCLUSÃO

A estética dental foi definida como a ciência de copiar ou harmonizar nosso
trabalho com a natureza e traduzir nossas aspirações artísticas. Todas as técnicas
que aperfeiçoam nosso trabalho em beneficio do paciente devem ser utilizadas.

As restaurações em dentes anteriores, em particular, são um desafio se
tivermos que reproduzir a aparência policromática dos dentes naturais.
(QUALTRUGH et BURKE, 1994)

A utilização de tintas

e

opacos facilitam a caracterização

e o

ape rfeiçoamento das restaurações porém sua utilização deve ser cautelosa e bem
indicada. Falhas nessas pinturas podem comprometer

o

resultado final da

restauração.

Portanto, flexibilidade, imaginação e um continuo comprometimento com
excelência são palavras-chave na dentistica atual.
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