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RESUMO

A ciência da cor é baseada em áreas como a fisica, fisiologia, psicologia,
medicina, odontologia, biologia, estética ,- entre owns. Um dos maiores desafios a ser
vencido pelos cirurgiões-dentistas vem sendo a reprodução da cor natural dos dentes, e
por esse motivo estudaremos a interação de cada tecido dental com a luz, e os fenômenos
resultantes desta interação, como a opaleschncia do esmalte e fluorescência da dentin& A
partir destes conhecimentos pode-se definir qual a melhor fonte de luz, ambiente, escalas
e técnicas a serem utilizadas para que o pmfissional possa realizar uma seleção de cor
que, adicionado is características de forma, tamanho e textura superficial do dente,
determinem o sucesso estético da restauração.

1) INTRODUÇÃO
A estética bucal na prática odontológica depende da beleza essencial (simetria,
proporcionalidade, equilíbrio e dominância de formas, cores e linhas); beleza natural
(composição estática e dinâmica natural) e beleza humana (composição dentofacial,

estrutural biológica e facial) a qual possui grande influência com a idade, sexo e perfil
morfopsicológico, que dependem do meio ambiente, forças vitais e hereditariedade. Por

Ultimo seria a percepção estética abrangendo todos os Mores citados acima juntamente
com o intelecto e gosto pessoal que também devem interagir com o meio ambiente,
fatores psicológicos e hereditariedade (RUFENACHT, 1998).
Apesar da odontologia sempre ter estado ciente da importância da estética
dental; recentemente, a midia, os pacientes e um grupo maior de profissionais têm dado
maior destaque h. super valorização da aparência estética do indivíduo na sociedade
(BARATIERI et al., 1992). Em função disto os desejos dos pacientes sio baseados em

conceitos estéticos e o reestabelecimento da saúde oral para eles não é a preservação da
estrutura dental e restituição da forma e função dental, mas sim a impercepOo de
restaurações (SCHMIDLIAN, 2002).
Filósofos como Alexander Baumgarten e Fernando Pessoa escreveram sobre
estética, não para a odontologia, mas as citações cabem perfeitamente para a área.
Baumgartem em 1750 descreveu que o termo "esté tico" teria sido cunhado para

designar a teoria do belo e Fernando Pessoa recitou: "Nossas sensações devem ser
expressas de tal modo que criem um objeto que será uma sensação real para outros".
Denotando então a arte como sendo imperceptive!, ou seja, parecido com o belo, o
natural que os pacientes procuram.
A aparência natural e harmonia estética do sorriso variam de acordo com a
forma, textura, cor, sexo, altura, constituição fisica e principalmente com a idade do
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paciente (YAMAMOTO, 1985; RUFENACHT, 1998, BUSATO e cols., 2002). Deve-se
levar em consideração as particularidades dos indivíduos para que consigamos alcançar
excelência estética e suprir as exigências e expectativas dos pacientes.
Associados a essa expectativa, os profissionais encontram dificuldades na
escolha correta da cor, pois a interpretação da beleza está nos olhos de quem a observa.
Um olhar mais aproximado produz uma riqueza de detalhes e informações dificeis,
sendo estas, essenciais para a compreensão, transmissão e reprodução de forma e cor.
Aquele desejo de restaurações imperceptíveis por parte dos pacientes se resume
principalmente à cor. A percepção desta é fácil de observar quando acontece o erro, e
notada a diferença; e ai está a maior dificuldade, aonde erramos?
Segundo SCHMIDSEDER, (2000); o acerto da cor na regido posterior não é tão
importante quanto na região anterior. Ele cita ainda que uma pequena diferença de
coloração em posteriores pode até ser 'Ail, já que as bordas serão mais bem visualizadas
e os excessos são mais facilmente retirados.
A cor possui ao mesmo tempo um conceito subjetivo e objetivo. Desde cedo
aprendemos que o céu é azul e a grama é verde; mas como entender o porquê que
enxergamos o azul e o verde? Para simplificar é prudente compreender melhor a
linguagem das cores sempre relacionando o conceito mais básico e importante: a cor
não existe sem luz, logo tudo que vemos tem cor. A ausência da luz é o preto, ou seja,
ausência de cor e por isso no escuro nossos olhos tentam se adaptar, mas não
enxergamos cores. A percepção da cor ocorre como resultado da visão, ou em outras
palavras, do padrão de resposta óptica e cerebral sobre uma faixa estreita do espectro
eletromagnético (TOUATI, 2000).
Afinal, o que é cor? 0 que é luz? Como as duas se combinam? Qual a relação
existente entre elas? Como enxergamos as cores? Porque o céu é azul e o por do sol é

vermelho? Estas são algumas das perguntas curiosas no dinamismo cromático e

esclarecendo esses apontamentos entenderemos melhor a relação das cores com a luz e
da luz com os dentes naturais.
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2) OBJETIVO
Embora não seja o objetivo da monografia detalhar um assunto tão vasto como a
ciência da cor, é importante que alguns conceitos do presente trabalho sejam
compreendidos pelos profissionais da odontologia objetivando facilitar a prática diária
da percepção e escolha da cor.
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3) REVISÃO DE LITERATURA

3. 1 ) Linguagem das Cores X Percepção Visual da Luz e Cor

Segundo TOUATI et al., (2000); existe uma relação entre a luz e a

percepção visual, sendo a primeira uma forma de energia eletromagnética visível ao
olho humano, e a segunda como uma resposta cerebral e óptica a essa energia
eletromagnética. 0 espectro de luz visível pode então assumir diversas tonalidades,
desde o violeta (ondas curtas — 380 nm) até o vermelho (ondas longas — 760 nm), em

função do comprimento de onda de cada cor.

Fig. I: Espectro da luz visível (aproximadamente entre 380 a 760nm).

Para LUIZ RAMOS JR. E VAGNER ORTEGA, (2002); o conceito de cor
envolve, não somente o estimulo eletromagnético, como também a recepção desse
estimulo pelo olho e a interpretação dos mesmos pelo cérebro. TOUAT1, (2000);
também descreveu que a forma e cor dental somente podem ser percebidas se o dente

refletir ou emitir raios de luz que alcancem os olhos, produzindo sinais que passam pelo
cérebro, onde se dá o inicio de percepção visual.
Isaac Newton observou que, quando um feixe de luz branca atravessa um
prisma, a luz é decomposta, fazendo surgir as diferentes cores. Isso é possível devido
aos diferentes comprimentos de onda de cada cor. Newton ainda realizou uma operação
adicional, em que as cores, ou seja, os diferentes comprimentos de onda, após atravessar
um segundo prisma ou uma lente convergente, recompunham a luz branca original.

Fig. 2: Desenho esquemático (PEDROSA, I; 1999) da decomposição e
composição da luz branca.

TOUATI, (2000); relata que a luz branca é o somatório de todas as cores, ou
seja, a luz do sol natural é luz branca, pois quando a mesma atinge um prisma ocorre
essa decomposição da luz em virias cores de diferentes comprimentos de onda. Para se
atingir a composição da cor branca, três cores são necessárias; azul, verde e vermelha,
as cores primárias.
São denominadas de cores

primárias, pois fibras nervosas e células

especializadas localizadas dentro dos olhos são capazes de diferenciar com clareza umas
das outras. Então a partir delas podemos obter uma ampla diversidade de cores situadas
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no espectro eletromagnético entre os comprimentos de onda curto (azul), médio (verde)
e longo (vermelho) (TOUATI, 2000).

BERTULANI, internet, TOUATI, (2000); comentam que o vermelho, por
exemplo, reflete as ondas longas e absorve as ondas médias e curtas. Concluíram então
que o que reflete aos nossos olhos é a sensação cromática que obtemos Sendo esses
alguns fundamentos para compreensão da maneira da interação da luz com um objeto.

CORES PRIMÁRIAS

•- •
+

=0

Fig. 3: A mistura das três cores primárias produz a luz branca.

Segundo PRESTON e BERGEN, (1980); as várias combinações e intensidades
desses três comprimentos de onda produzem a maior parte das cores que são vistas ao
nosso redor. Isso indica que o olho humano pode perceber apenas uma cor quando é
estimulado por apenas um comprimento de onda, mas, ao mesmo tempo, pode
identificar uma variedade enorme de cores quando é estimulado pela mistura de
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diferentes comprimentos de onda, ou seja, através da

percepção das luzes

multicrornáticas.
YAMAMOTO, (1989); discorre que as luzes que tem uma variação particular de
comprimentos de onda separadas no espectro sio chamadas de monocromáticas e tem as
cores mais vivas. Em contraste, àquelas compostas de uma mistura variada de luzes
monocromáticas sio chamadas de luzes mukicromiticas. Estas incluem luzes

iluminadas e aquelas refletidas ou que penetram através de uma substância_

TOUATI, (2000), explicou que para compreender a relação da luz e cores com
os dentes do seu paciente é fundamental para cirurgiões-dentistas que lidam com a
estética ter em mente que, raramente trabalhamos sob uma fonte de luz consistente, e
essa variação da fonte de luz pode alterar a cor do objeto observado, ou seja, os
elementos dentais.
Segundo MCPHEE, (1985); MELO et aL, (2005), é um erro acreditar que a luz
natural é a ideal, porque apesar dela apresentar emissão espectral adequada em
determinadas situações, é altamente influenciada pelo horário (desde o amanhecer até
entardecer), condições climáticas (sol, chuva) e ambientais (nuvens e partículas de
matérias).
YAMAMOTO, (1989); relata que a luz erroneamente adaptada em nossos

consultórios nos leva a um universo de falsas impressões em relação it cor dos dentes
naturais. O metamerismo que ocorre quando dois objetos parecem iguais em um
determinado tipo de luz (consultório), e quando sob outra fonte de luz (sala de espera),
aparentam ser diferentes é um típico exemplo de falsa impressão devido à luz não
adaptada em nosso consultório; e com isso a percepção da escolha da cor e do material

que será utilizado é ainda mais dificultada.
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Para solucionar esse problema TOUATI, (2000); BUSATO, (2002); MELO e
cols., (2005), relataram que a melhor maneira de minimizar o metamerismo seria
utilizar fontes de luz ricas e equilibradas, que simulem as características da luz solar
ideal
MENDES e colaboradores, (1998); citam que os melhores resultados de seus
trabalhos foram obtidos com lâmpadas que simulam a luz do dia. Descreveram ainda
que essa lâmpada deva ter um IDC (Índice de Distribuição de Cor) entre 90 e 100. Esse
índice é a unidade de medida utilizada para determinar a qualidade de reprodução de

uma fonte de luz, em uma escala de 0 a 100, comparada a uma fonte de luz padrão.
Essas lâmpadas estão disponíveis mundialmente e asseguram a tranqüilidade para o
êxito na escolha e percepção das cores.

TOUATI, (2000); descreve ainda que uma fonte de luz particular é normalmente
definida por sua temperatura de cor (medida em graus Kelvin — K) e não por seu
espectro. A luz tipicamente natural varia entre 5000° e 5500° K.
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3.2) Propriedades Ópticas da Luz X Objeto
Para podermos introduzir alguns dinamismos cromáticos do elemento dental,
vale ressaltar que TOUATI (2000) descreve que o preto absorve 100% da luz, e ao
contrário, o branco puro reflete 100%

Fig. 4: Absorção e reflexão da luz

Superficie preta = absorção total

Superfície branca = reflexão total

Quando a luz atinge uma superficie preta, certo número de raios de luz alcança
a retina, mas sem produzir energia suficiente a ponto de as células do globo ocular
reagirem (TOUATI, 2000).
Segundo RUFENACHT, (1998); a percepção visual só é possível se os objetos
contrastam em cor formas e linhas. A visualização do contorno dos objetos depende da
deflexão ou reflexão da luz que os atinge.
TOUATI, (2000); cita que no dente natural a complexidade com a transmissão
da luz é compreendida através das leis de reflexão e refração da luz.
Explicando com maiores detalhes as leis de refração e reflexão YAMAMOTO,
(1985), descreve em seu livro que no momento em que um feixe de luz está
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atravessando a interface de um objeto, uma parte da luz muda sua direção e volta ao
meio original. A esse fenômeno dá-se o nome de reflexão da luz. Ao contrário, o

fenômeno da refração da luz se dá através dos feixes de luz que atravessam àquela
interface, mudando levemente de direção e avançando para o novo meio.

Luz Parcialmente

Luz
Incidente

Luz Parcialmente

Fig. 5: Desenho esquemático da dispersão da luz.

1?E1,1?A(.10:
A luz tem a capacidade de refratar quando passa de um meio para o outro,
devido à mudança na velocidade de propagação dos diferentes comprimentos de onda
em diferentes meios. A velocidade relativa é expressa como índice de refração, que é
constante para certo par de meios adjacentes iguais.

TOUATI, (2000); relata que dependendo do índice de refração da luz e do
tamanho e quantidade de partículas que o objeto iluminado possui, varia a dispersão da
luz, ou seja, quanto maior a dispersão, mais opaco parecerá o material (dentina); ao

contrário, quanto menos dispersão, mais translucidez terá o material (esmalte).
Segundo SCHMIDSEDER, (2000); o índice de refração do esmalte dental esta
entre 1,56 e 1,65. A camada de esmalte é relativamente fina e translúcida. Por isso é
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melhor usar o índice da dentina 1,56 como valor de orientação, pois, existe a
possibilidade de irregularidades ópticas se tornarem visíveis. A maioria das partículas
usadas nas resinas e nos materiais sintéticos nos limita atingir esses valores, mas
devemos ter conhecimento de que o índice existe para tentarmos obter ao menos uma
proximidade dos mesmos, dos agentes adesivos e das partículas de carga; pois se os
indices diferem muito, o resultado sera maior dispersão da luz na restauração e isso dará
um aspecto de opacidade e menor translucidez.

REPLI,XiTO:
Como descrito anteriormente, reflexão é a capacidade que a luz tem de, ao
incidir sobre a superficie de um meio diferente do qual ela está sendo transmitida,
mudar sua direção de progressão e retornar ao meio original. 0 componente refletido da
luz muda sua direção de acordo com a lei da reflexão, a qual dita que o ângulo de
incidência ( i ) é igual ao Angulo de reflexão ( r).

Luz Refletida

Luz

Superficie Lisa
Vleto

Fig. 6: Desenho esquematico da reflexão. LEI DA REFLEXÃO: = R.
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Segundo Hirata e colaboradores, (2001); uma superfície irregular resulta em
reflexão, e esta é difusa, pois os feixes de luz desviam seu trajeto após atingir a
superficie.

Luz
Incidente

Luz Refletida
Difusa

Superfície Irregular

Melt)

Fig. 7: Desenho esquemático da reflexão difusa. A lei da reflexão
se aplica para cada irregularidade do meio.

Os profissionais devem imaginar essas situações não somente em um dente
natural, mas também nas resinas compostas. HIRATA e cols., (2001), relataram que
assim como os dentes possuem suas particularidades, as resinas compostas também
possuem, e nessa situação deve-se citar o tamanho e quantidade das partículas de carga.
Então um feixe de luz incidindo em uma resina híbrida opaca, resulta em reflexão direta
e dispersa ao mesmo tempo, devido à irregularidade das partículas e tamanho das
mesmas. De outra forma, o mesmo feixe de luz sobre uma resina híbrida translúcida é
filtrado através do material devido à regularidade e tamanho parcialmente reduzido das
partículas. Para nos confundir ainda mais, BARATIERI e cols., (1992); CHAIN,
(2002); PARAVINA, (2002); relataram que após a polimerização das resinas compostas
microhibridas ocorre diminuição da translucidez (valor menor e croma mais alto) da
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mesma, enquanto que, nas resinas microparticuladas há aumento da translucidez (valor
maior e croma mais baixo) das mesmas.
SHIMIDSEDER, (2000); relatou que para melhorar a estética, as matrizes de

resinas são ligadas quimicamente com compostos absorvedores de luz Ultra Violeta
(UV), diversos pigmentos, opacificadores em pequenas quantidades, e também agentes
fluorescentes (geralmente ligações metálicas minerais raras) que são misturados para
alcançar uma estrutura semelhante à do dente natural.
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Fig. 8: Desenho esquemático da dispersão da luz que atinge

o material

restaurador. As resinas com menor densidade de carga (A e B) mostram menor
dispersão que as que possuem mais carga (C). — ATLAS DE ODONTOLOGIA
ESTÉTICA SCHIMIDSEDER - (I = luz incidente / R = reflexão / Rf = refração),
(2000).

Devemos saber dessa mutação de cor das resinas, mesmo não sendo uma
propriedade óptica, pois pode acarretar prejuízos finais na restauração. E como podemos
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amenizar essa

e

outras dificuldades? MAPA CROMÁTICO

E

ENSAIO

RESTAURADOR.
Segundo BARATIERI e colaboradores, (2002); uma boa alternativa, mesmo
para os mais experientes, 6, toda vez que examinar um dente desenhe o mapa cromático
procurando visualizar os detalhes de forma, textura, contornos e colorações que o
compõe, não esquecendo de fazê-lo observando todos os ângulos e faces do elemento
dental em questão.
BRUGUERA, (2002); relatou que o mapa cromático se resume nas ilhas
luminosas, ou seja, contraste de sombra e luz da superficie dental, resultando em
restaurações tridimensionais. Simplificando, relata que devemos encontrar três zonas
distintas de coloração que existem nos dentes; que são: zona cervical, núcleo da dentina
e bordo livre. Na zona cervical encontra-se dentina mais saturada e menos luminosa; no
núcleo é exatamente o oposto, dentina menos saturada e mais luminosa, e por isso é
muito importante, pois é a "cara vestibular" do dente, sendo que o aspecto morfológico
depende 90% da face vestibular. Finalmente, no bordo livre, não se percebe a dentina e
mostra-se o esmalte em sua máxima pureza, ou seja, a translucidez.
Após o desenho do mapa cromático, BARATIERI e colaboradores, (2002);
relatam que um ensaio restaurador é a segunda boa alternativa de se executar, sempre
que possível, evitando assim as improvisações. Para tal devem-se utilizar as resinas que
serão também usadas na restauração definitiva. O ensaio serve para dar, ao profissional
e paciente, uma noção mais clara do resultado provável de ser obtido, sem a utilização
de sistemas adesivos.
Já no caso de restaurações indiretas, BRUGUERA (2002), relata que para
obtermos sucesso e ganhar a confiança dos pacientes cumprindo com as exigências
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estéticas, é necessário o enceramento e diagnóstico, como também o provisório, ambos
semelhantes à restauração final para prevenirmos situações desagradáveis.
Para obtenção de restaurações satisfatórias sempre devemos: diagnosticar o que

e porque deverá ser feito; planejar como chegaremos ao resultado esperado e; sempre
seguir um protocolo de atendimento par não subtrairmos etapas clinicas e trabalharmos
com segurança.
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3.3) Cores: Como Mensurá-Las?
A fascinação pela odontologia estética está centrada basicamente no controle da
cor e na forma anatômica do elemento dental. (CARDOSO e GONÇALVES, 2002).
A habilidade do profissional em selecionar a cor correta conscientemente é um
componente critico da odontologia restauradora. MENDES, (2000); mostra que
aproximadamente 8% da população masculina possuem alguma anomalia na percepção
das cores e as mulheres são afetadas em uma extensão bem menor.
BARATIERI (1992), citou que a cor, assim como a forma, tem sido dividida em
três dimensões para facilitar o registro e entendimento. Enquanto na forma dimensional
e um objeto, o comprimento, altura e largura são entendidos mais claramente; as

dimensões da cor são mais confundidas.

Altura
Profundidade
Comorimento
Fig. 9: As três dimensões da forma fisica: altura, comprimento e
profundidade.

Diversos autores descrevem as observações feitas por Munsell (1905), que
culminaram na elaboração de um sistema de cor empregado até hoje, chamado de
Sistema de cor de Munsell (TOUATI, 2000.)
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Para diminuir as incertezas na percepção e escolha da cor faz-se importante o
conhecimento das três dimensões do sistema de Munsell: matiz, croma e valor.

Matiz

Valor

Croma

Fig.10: As três dimensões da cor: Matiz, Valor e Croma

0 matiz pode ser definido como o "nome" da cor, a primeira idéia ou a mais
genérica; essa dimensão representa as cores A, B, C e D, segundo a escala universal na
odontologia, a escala Vita (Vident), onde o "A" corresponderia ao marrom, o "B"
amarelo, "C" cinza e "D" o rosa avermelhado. (Baratieri et al., 1992; Hirata et al., 2001;
Busato et al, 2002). 0 croma pode ser definido como o grau de saturação (intensidade)
do matiz ou o quanto de pigmento foi incorporado ao matiz, sendo identificado nas
resinas compostas como número 1, 2, 3 ou 4. (Baratieri et al., 1992; Hirata et al., 2001;
Busato et al, 2002). 0 valor por sua vez pode ser definido como a luminosidade da cor,
que representa a dimensão mais dinâmica dos corpos, sendo conceituada como a
quantidade de preto ou branco de um objeto, ou seja, a escala de vários tons de cinza.
Este fenômeno define a vitalidade de um corpo, provocando sensação de profundidade
ou proximidade; erros de valor são comuns, resultando em restaurações esbranquiçadas
ou acinzentadas (Hirata et al., 2001, Baratieri et al., 1992; Busato et al, 2002).
Clinicamente FELIPPE e colaboradores (2000); exemplificam o matiz como
sendo as cores em geral, como: azul, verde, amarelo, etc... e para avaliar a tonalidade
do matiz de cada restauração, o profissional deve se afastar do dente em pelo menos um
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metro, relaxando a visão em um fundo azulado, focando e desfocando o sorriso da
paciente, com a luz do refletor desligada. MONDELLI, (1995), relatou que o matiz deve
ser escolhido na parte mais cervical do canino, pois é uma área com pouca espessura de
esmalte e considera-se também um dente com mais dentina; o que facilitaria a
percepção do matiz.
Segundo BARATIERI, (1992); no elemento dental existe uma graduação do
croma desde a regido cervical até a incisal, sendo a cervical geralmente mais escura, ou
seja, com maior croma.
BRUGUERA, (2002); citou em seu livro que quanto maior a luminosidade
dental, menos percebe a dentina devido a esse fato não é recomendável ajustar o valor
da restauração na última camada de resina composta, ele deve ser dado desde as
camadas internas de dentina, porque o objeto (dente) possui translucidez. Citou ainda
que em corpos opacos pode-se dar a luminosidade da restauração na última camada,
pois não afetará a cor final da restauração. Segundo YAMAMOTO (1989), MAGNE e
BELSER (2003); na prática uma dada cor parece ter um valor maior em uma distância
curta do olho, e vice-versa; como resultado, um dente protuberante, por exemplo, parece
maior e mais brilhante que um dente retraído.
Segundo MAGNE e BELSER, (2003); é muito comum observar uma grande
variedade de brilho na mesma coroa dental. Geralmente, o terço médio é o mais
brilhante, seguido do terço cervical. 0 terço incisal segundo os autores apresenta
freqüentemente o valor mais baixo, explicado pela maior transparência e absorção
luminosa dessa área.
Segundo TOUATI, (2000); as três dimensões das cores que foram citadas
anteriormente são muitas bem aceitas para corpos opacos, sem muita variação da
tonalidade, ou seja, corpos monocromáticos. Nos dentes naturais a complexidade
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começa com a quarta e fundamental dimensão da cor usada na odontologia; a
translucidez

Fig. 11: Fotografia dental mostrando a translucidez do esmalte na Area
incisal. (Dario Adolfi, 2002).

O dicionário Houaiss (2001); descreve que um objeto translúcido é aquele que se
deixa atravessar parcialmente pela luz. CHAIN, M; e colaboradores (2002); descrevem
para a prática odontológica que a translucidez permite ao observador ver através do
material, mas com alguma distorção na passagem de luz.
Reforçando ainda mais a importância dessa dimensão, TOUATI (2000); relata
que ela tornou-se fundamental para mensuração das cores na odontologia, devido os
dentes naturais possuírem translucidez. 0 conhecimento da translucidez para a
odontologia é de extrema importância, pois os dentes são susceptíveis a alterações da
mesma com a idade. 0 autor citou o exemplo, de que o esmalte de um dente mais velho
se adelgaça e aumenta a translucidez, ficando até mesmo transparente.
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Para BRUGUERA (2002); o esmalte dental é o grande protagonista da cor nos
dentes naturais, pois embora não tenha a cor dentindria, nos dá uma grande translucidez
e possui a última palavra quando se refere à luminosidade.
A percepção das quatro dimensões da cor deve ser clara para a utilização na
prática clinica, sempre analisando o material de escolha e técnica empregada, para que
ambos juntos cheguem ao êxito de criar restaurações policromáticas imperceptíveis.
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3.4) Características Ópticas X Policromatismo Dental

Para observação da cor, ainda devemos considerar outras características ópticas
que a influenciam: transparência, opacidade, opalescência, fluorescência, iridescência;
completando assim os fenômenos ópticos que devem ser captados pelo observador
através da nossa memória e transmiti-los ao olho humano e posteriormente empregá-los
em nossas restaurações.
O DICIONÁRIO HOUAISS da lingua portuguesa, (2001); descreve.
transparência = capacidade de os raios luminosos de atravessarem certas substâncias,
transparente = que se deixa atravessar luz; opacidade = ausência de transparência; opaco
= que a luz não atravessa; opalescência = aspecto do que tem a cor da opala (pedra
preciosa de aspecto fruta-cor); fluorescência = capacidade de um corpo iluminar-se se
exposto a raios ultravioletas; fluorescente = que apresenta a propriedade da
fluorescência; iridescente = que tem ou reflete as cores do arco-iris.
Transparência descrita por BUSATO (2002); permite a visualização através do
material, sem nenhuma ou pouca distorção na passagem de luz e paradoxalmente a
opacidade é uma propriedade que previne a passagem de luz.
Para compreendermos clinicamente os fenômenos descritos acima,

seguem

abaixo mais detalhadamente algumas propriedades ópticas do elemento dental.

OPA LESCÊNCIA
Segundo TOUATI (2000); o efeito opalescente ocorre nos dentes naturais,
pedras opalas e no céu. 0 site www. Geocities.com/Heartland, descreve curiosamente a
opalescência do céu. Na atmosfera os raios solares (luz branca e UV) colidem com as
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moléculas do ar e são responsáveis pela dispersão do azul durante o dia, essas
minUsculas moléculas da atmosfera difundem melhor as cores com pequenos
comprimentos de onda, tais como o azul e o violeta, por isso quando olhamos para o céu
durante a maior parte do dia é a luz azul que vemos, foi mais refletida pelas moléculas
em todas as direções A luz vermelha, não é refletida e sim transmitida, continua em sua
direção original, porque a luz azul é dispersa 10 vezes mais que a vermelha. No final da
tarde, quando o sol está no horizonte, a luz leva um caminho muito maior na atmosfera
para chegar a nossos olhos, ou seja, mudou a posição da luz incidente nas partículas. A
luz azul nesse caminho é toda dispersada na atmosfera que atua como um filtro, e muito
pouca luz azul chega até nossos olhos, enquanto que a luz vermelha que é transmitida ao
invés de refletida chega até nós com mais facilidade. Nessa hora a luz branca está sem o
azul, pois a luz nas moléculas reage ocorrendo o fenômeno de interferência em que
onda principal se subdivide em outras de menor intensidade e em todas as direções.
efeito disso é que a luz azul do sol que vinha em linha reta, passa a ir a todas as
direções.
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Percepção alaranjado-avermelhado,
Transmissão de comprimento de onda longo.
Percepção azul,
Comprimento de onda curto.
Nascer e/ou Par do sol

terra

Luz do dia

Fig. 12: Ilustração da opalescencia no céu.
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TOUATI, (2000); relata que a opalescência ocorre nos dentes devido A. presença
de partículas muito pequenas e perfeitamente homogêneas situadas no esmalte dental na
forma de cristais de hidroxiapatita, sucedendo assim o azul quando a luz é refletida; e
vermelho-alaranjado com a luz transmitida.
Em contrapartida BUSATO (2002); relata que nos dentes naturais a opalescência
é uma propriedade particular do esmalte, pois ele possui prismas os quais são altamente

mineralizados e homogêneos fazendo com que a passagem de luz tenha diferentes
comportamentos como A reflexão e refração da luz.

BRUGUERA (2002); descreve que as massas opalescentes são sinônimas de
profundidade e luminosidade, elas possuem o poder de aumentar a luminosidade e ao
mesmo tempo em que aumentamos ou mantemos a translucidez, ou seja, toda massa
opalescente é translúcida e luminosa de cada vez.

0 esmalte dental natural age como um filtro espectral, ou seja, a luz do sol que
incide sobre ele é branca, portanto possui todas as cores do espectro, entretanto o
esmalte tem a capacidade de refletir os comprimentos de onda curtos enquanto os
comprimentos de onda médios e longos o atravessam. Observando do lado que reflete a
luz percebe-se o azul, e do lado que transmite a luz o alaranjado.

LUZ BRANCA

E

—04111111111....1 ■110=1

Fig. 13: Desenho esquemitico do efeito opalescente
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Fig. 14: Desenho esquemático mostrando a opalescencia na pedra opala e dente
natural. Sobre luz refletida (A e C) e luz transmitida (B e D). (Dário Adolfi, 2002)

CONTRA-OPALESCÊNCIA
TOUATI (2000); descreve que quando observamos as bordas incisais dos dentes
naturais, além do halo branco e da coloração azulada do efeito opalescente, quase todos
os dentes apresentam regiões de coloração alaranjada. Esse efeito é conhecido como
conta-opalescência e pode ser explicado da seguinte maneira: quando a luz penetra na
superficie vestibular do dente, parte dela é refletida e parte dela é refratada e penetra no
esmalte dental. Os feixes que penetram no esmalte são difundidos e sofrem os efeitos
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opalescentes, refletindo luz azul para vestibular e transmitindo luz laranja para a lingual
Quando os comprimentos de onda da luz laranja atingem a superficie lingual dos dentes,
parte dessa luz é novamente refletida de volta para o esmalte e a cor laranja é
visualizada em algumas regiões do esmalte pela superficie vestibular. Este fenômeno
que a luz penetra em um material opalescente e é refletida por dentro dele é chamada
contra-opalescéncia.
Segundo TOUATI (2000); este fenômeno é notável também em próteses metalocerdmicas, onde a crista incisal parece azulada, as proximais escuras e amareloalaranjadas, devido o uso de cerâmicas opalescentes nessa area. Então o autor descreve
que a contra-opalesancia é aquela luz que será refletida devido A opacidade, e a luz
transmitida (reflexão interna) dará ao dente uma cor alaranjada.

Fig. 15: Contra-opalescência: observa-se esmalte ponta de cúspide azulada e
proximais escuras e amarelo-alaranjadas simultaneamente.
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FLUORESC't NCIA
VANINI (apud Baratieri, 2002), (1996);

define fluorescência como um

fenômeno que ocorre na dentina em decorrência dos seus componentes orgânicos. De
acordo com ele, tal fenômeno ocorre quando um corpo absorve a energia luminosa
ultravioleta invisível ao olho humano e depois a difunde de volta para o espectro como
luz visível. A foto sensibilidade da dentina é excitada pela luz ultravioleta, emitindo luz
que varia do branco intenso ao azul claro.
Segundo CHAIN e colaboradores (2002), a fluorescência é um fenômeno ótico
em que a luz é absorvida pelo corpo da dentina, refletindo-a para um espectro de luz
visível. Interessante notar que a dentina jovem se mostra mais fluorescente e a velha
menos fluorescente.
Segundo TOUATI (2000); substancias fluorescentes são fotoluminescentes, ou
seja, quando atingidas por raios ultravioletas invisíveis emitem certo tipo de luz. Essas
substancias, segundo o autor, são capazes de transformar os raios ultravioletas de onda
curta invisíveis em ondas mais longas e visíveis.
Segundo MAGNE e BELSER (2003); no elemento dental a dentina age como
uma substancia que apresenta mais fluorescência, ou seja, a dentina é 3 vezes mais
fluorescente que o esmalte, o que gera uma "luminosidade interna".

Fig. 16: Desenho esquemático da fluorescência. Objeto exposto à luz UV invisível,
reagindo e resultando no aparecimento da luz.
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Fig. 17: Fotografia mostrando a fluorescência da dentina sob luz Ultra Violeta
(H). (Dario AdoIII, 2002)

tie
A
Fig. 18: Resumo

esquemático da interação da luz com a cor dos objetos: brancos

(A), pretos (B), cores que do refletidas

e assim observadas pelo cérebro (C e D) e

também os fosforescentes. — ATLAS COLORIDO DE ODONTOLOGIA
ESTÉTICA, SCHIMIDSEDER -2000.
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Somente para notoriedade e conhecimento, substâncias fluorescentes diferem
das fosforescentes; pois a segunda emite luz mesmo quando não incide mais radiação de
energia sobre ela. (SCH1VIIDSEDER, 2000; TOUATI, 2000).

IRIDESCÊNCIA
Outro fenômeno curioso citado por CHAIN e colaboradores (2002) é a

iridescência, que por sua vez também é um dos fenômenos ópticos, caracterizado pela
oscilação de luz que ocorre entre a dentina e esmalte, na junção amelo-dentindria. A luz
atravessa o esmalte e reflete na dentina em direção ao esmalte, retornando refletida, do
esmalte para a dentina, num sistema vice-versa.
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3.5) Idade X Características Opticas. Como Isso Ocorre?

Segundo TOUATI (2000) o elemento dental é composto por estruturas (esmalte,
deraina e polpa) e circundado por (gengiva, lábios, bochechas, fundo escuro da boca),
com propriedades ópticas distintas. Para ele a nossa capacidade de percepção do
policromatismo dental aumenta a habilidade do profissional em criar uma restauração
parecida com o natural.
Segundo MAGNE e BELSER (2003); o esmalte e a dentina formam uma
estrutura "composta" que proporciona ao dente características únicas: a dureza do
esmalte proteje a dentina mole subjacente, enquanto o efeito de formação de fendas da
dentina e da JED compensa a fragilidade natural inerente ao esmalte. Essa inter-relação
proporciona ao dente capacidade de suportar mastigação, cargas térmicas e desgaste
durante um período de vida.
Segundo BARATIERI (1992); a cor dos dentes muda com o passar dos anos em
função do desgaste do esmalte e da maior transparência da dentina, da deposição
fisiológica de dentina peritubular e secundária e da absorção de corantes da
alimentação. BUSATO, (2002); também citou que com o passar dos anos, devido aos
processos abrasivos, a camada de esmalte tende a diminuir de espessura, deixando mais
evidente a dentina e sua coloração, que por sua vez toma-se mais espessa pela formação
de camadas secundárias e reparadoras. E quando a área incisal não é abrasionada, temos
ali a presença somente de esmalte, deixando um aspecto translúcido. Ainda em relação
ao esmalte dental o autor ressaltou que na região cervical a sua espessura é muito
delgada, mostrando por transparência a cor da dentina subjacente. Explicando assim o
porquê da aparência cervical mais escura, ou seja, com um croma quase puro, sem a
camada translúcida do esmalte.
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MAGNE e BELSER (2003); também descrevem sobre a redução da espessura
do esmalte a partir do envelhecimento dental. Para eles a morfologia e espessura
originais da estrutura do esmalte, parecem ter sido desenhada de forma a prever o
desgaste e as necessidades funcionais, pois as Areas de desgaste máximo são
especificamente aquelas que apresentam maior quantidade de esmalte, isto é; a borda
incisiva nos dentes anteriores e a face oclusal dos posteriores.
YAMAMOTO (1992); relatou que os dentes aumentam sua cromaticidade com a
idade através da saturação dos tecidos, mas ao mesmo tempo, os tecidos em geral e
particularmente o esmalte tornam-se ainda mais translúcidos.
Em 1998, três ceramistas fizeram parte de uma mesa redonda e dai surgiu um
livro chamado Fundamentos Estéticos. Os autores: MAKOTO YAMAMOTO, SHIGEO
KATAOKA E YOSHITAKA MIYOSHI foram muito felizes ao discutir as mudanças
morfológicas que ocorre na estrutura dental com o passar dos anos. MIYOSHI e
YAMAMOTO concordam ao dizer que as duas grandes modificações

são,

essencialmente, recessão dos tecidos moles cervicais ou desgastes nos dentes causados
pelo atrito oclusal e abrasão. YAMAMOTO completa relatando que os jovens
aparentam ter a coroa clinica arredondada, mas não é; resulta sim em uma diferença de
altura do tecido mole que fica sobre a coroa clinica; e ao longo dos anos a coroa dental
se expõe.
RUFENACHT (1998); citou que hi um decréscimo significativo da exposição
dos dentes superiores em relação A idade, predominantemente entre os 30 e 40 anos, e
um aumento proporcional na exposição dos incisivos inferiores, uma situação que é
rejeitada o ponto de vista estético.
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ANATOMIA
Para saber utilizar cores e aplicá-las em restaurações diretas, a anatomia dental
deve ser compreendida.
Quando observado em corte longitudinal, os dentes têm uma porção coronal
coberta constituída por esmalte e seguida de uma camada de dentina. Entre estas duas
estruturas encontram-se a junção amelo-dentindria. 0 tecido pulpar fica envolvido pela
dentina e cemento.

ESMALTE

DENTINA

RINÇA.0 AMELO-DENTINÁRIA

POLPA
CEMENTO

Fig. 19: Desenho esquemático demostrando estruturas dentárias. (TEN CATE,
2001)

A coloração final do dente é dada pela soma dos efeitos gerados por esses
tecidos. Portanto, a cor dos dentes naturais resulta da espessura, da composição e da
estrutura dos tecidos que compõem o dente. Estes três fatores se alteram com o passar
do tempo, determinando mudanças na cor do elemento dental. Assim, é necessário o
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conhecimento dos tecidos dentais para compreender suas respectivas características de
cor
Segundo MAGNE e BELSER (2003); a caracterização do dente envolve tanto
um fenômeno de reflexão / transmissão

luminosa (opalescência, translucidez,

transparência) como também, coloração intensa (manchas, fissuras, lóbulos de dentina,
zonas de infiltração dentindria) e efeitos específicos de forma (atrição, abrasão).
Relatam que, essas características, determinam

o envelhecimento percebido e a

característica de um dente

1,1

A

Vi
Fig. 20: Dentes ilustrados em diferentes idades, mostrando como as condições
superficiais e os diferentes tecidos evoluem: (A) vista vestibular; (B) vista transversal.
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TEXTURA SUPERFICIAL

Os autores MAGNE e BELSER (2003); citam que a textura superficial está
intimamente relacionada à cor através do brilho, um parâmetro que o influencia
diretamente. Segundo os mesmos, dentes jovens possuem as topografias superficiais
acentuada, parecendo assim mais claros e luminosos Enquanto que a textura diminui
com a idade, resultando em menor reflexão luminosa e dentes mais escuros. Para eles a
textura superficial se resume em horizontais (periquemicias) e verticais (lóbulos de
desenvolvimento), sendo que cada uma delas pode ser utilizada para gerar efeitos
ilusórios de tamanho; componentes horizontais acentuados farão o dente parecer maior
ou menor; e componentes verticais acentuados farão o dente parecer mais longo ou
estreito.
Para MAGNER e BELSER (2003); o envelhecimento natural dos dentes
também traz impacto sobre a interação óptica entre o esmalte e a dentina, sendo que a
area incisiva é a mais afetada, pois o desgaste é mais acentuado. Para os autores, o
desgaste excessivo da área incisiva contribui com a perda da proeminência dental
anterior e guia anterior insuficiente. Esse fenômeno degenerativo soma-se com
alterações de cor após a exposição da dentina, fendas no esmalte e infiltração extrínseca
relacionada.

ESMALTE
0 esmalte dental é o tecido mais duro e mais rico em minerais no corpo humano.
Sua característica óptica, como nos demais tecidos, depende da sua composição
e estrutura, além do grau de translucidez, opalescência e textura superficial.
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COMPOSIÇÃO:
Segundo SCHIMIDSEDER (2000); o esmalte consiste de 96% (em peso), de
apatita inorgânica, e 4% de uma matriz protéica e água. Autores como BARATIERI e
colaboradores (1992); ELBAUM

e PIGNOLY (1993); NAGEM FILHO e

colaboradores (1987); descrevem que

o esmalte possui 95% de componentes

inorgânicos, sendo este o responsável pela translucidez do elemento dental. Pois, quanto
maior a quantidade de substância orgânica menor a translucidez, ou seja, mais opaco é o
elemento dental.

ESTRUTURA:
Segundo SCHIMIDSEDER (2000); o esmalte é poroso, não-vitalizado.
Caracterizando-se uma substância dura, mas com uma estrutura cristalina, essa estrutura
de cristais é chamada de prismas de esmalte. Estes prismas apresentam-se alongados na
estrutura externa (10 a 15 um), sendo que os cristais alongados apresentam-se em
paralelo com os prismas de esmalte caracterizando uma zona aprismática. Os prismas de
esmalte são capazes de selecionar ondas longas que incide sobre ele e transmiti-las,
enquanto que as ondas curtas a capacidade

é de refleti-las; caracterizando a

opalescência.

DENTINA
É o tecido mais importante na determinação da cor do dente. É formada pelos
dentinoblastos presentes no tecido pulpar e sob condições normais é coberta tanto por
esmalte quanto por cemento. É um tecido opaco

e fluorescente, devido a sua

composição e estrutura.
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COMPOSIÇÃO:

Segundo SCHIMEDSEDER (2000); a dentina é composta de: dentina peritubular
com alto conteúdo de minerals, dentina intertubular rica em coUgenos, manto dentinirio
e túbulos dentinirios que contém os prolongamentos odontoblisticos e liquor da
dentina. Ela compõe-se de cerca de 50% (em volume) de elementos inorgânicos, 30%
de elementos orgânicos e 20% de água. A matriz orgânica possui 91% de colfigeno e 9%
de substância basal não colagenosa. (SCHROEDER, 1987). A parte inorgânica é
composta de cristais de hidroxiapatita, menores que os existentes no esmalte.

ES77?UTURA:

Segundo CARDOSO e GONÇALVES (2002); a dentina é um tecido
mineralizado avascular e acelular, contendo no seu interior somente os prolongamentos
citoplasmiticos dos odontoblastos e, eventualmente, terminações nervosas no inicio dos
titbulos sendo um tecido de cor branco-amarelada, com tonalidades variando do cinza
claro ao marrom claro, levemente translúcido que predomina na cor externa do dente,
devido à translucidez do esmalte. A característica da dentina de um dente senil é a
esclerosada, se caracterizando como uma massa mineralizada e homogênea, sem
espaços, isolando a polpa do estimulo e diminuindo a permeabilidade; portanto do ponto
de vista clinico, seria a melhor dentina remanescente. Com o passar dos anos, ocorre
uma deposição mineral que oclui parcial ou totalmente os túbulos.
Segundo SCHIMEDSEDER (2000); pacientes com mais idade possui os
canaliculos da dentina obstruidos em decorrência de cáries e traumas, como também
pelo depósito de cristais de hidroxiapatita peritubulares.
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Segundo CARDOSO e GONÇALVES (2002); a dentina é menos mineralizada
que o esmalte e apresenta uma elasticidade que permite oferecer excelente apoio ao
esmalte, impedindo sua fratura frente is tensões. Ainda segundo os autores a dentina é
delimitada externamente pelo esmalte a porção coronária, pelo cemento na porção
radicular.
Com o passar da idade, devido mudanças na estrutura e na composição deste
tecido, suas propriedades ópticas são parcialmente alteradas. A calcificação decorrente
do envelhecimento da dentina determina um aumento relativo da translucidez. Como a
translucidez do esmalte também aumenta ao mesmo tempo em que o da dentina, hi um
aumento na transmissão total de luz, transparecendo parcialmente o "fundo escuro da
boca". Este fenômeno determina o aspecto mais acinzentado e conseqüente diminuição
do valor dos dentes mais idosos. (TOUATI, 2000). 0 mesmo autor relata que a dentina
é a responsável pelo matiz do dente, possuindo cerca de 20% de opacidade. Ao longo
dos anos com o acúmulo de dentina mineralizada no interior dos ttibulos, ela passa a ter
seu matiz diminuído e seu croma aumentado.
Outra modificação que ocorre com o envelhecimento da dentina é o aumento da
translucidez na junção amelo-dentiniria (região iridescente). Devido ao aumento no
conteúdo mineral desta região, esta zona toma-se altamente transparente, funcionando
como uma fibra óptica, elevando a transmissão de luz. Esse é um dos fatores que leva
diminuição no valor dos dentes naturais com o avançar da idade.
Segundo CHAIN e colaboradores, 2002; o resultado da cor do dente nada mais é
que a equalização da cor da dentina e do esmalte. A cor da dentina mais saturada e
opaca, quase sempre filtrada pelo esmalte, o qual é mais claro e iranshicido. A dentina
pode ser dividida entre dentina opaca e de corpo; sendo mais uma vez o resultado a
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soma de ambas, sendo um aspecto que confere a profundidade da cor, e que caracteriza
sobremaneira a naturalidade do dente.

POLPA
A polpa, segundo TOUATI e colaboradores (2000), têm uma manifestação
insignificante clinicamente, além de diminuir ao longo dos anos.

3.6) Escala De Cores
0 uso das escalas de cor é imprescindível no momento de realizar restaurações
estéticas, como também se tornou um meio de comunicação com o protético.
Atualmente a quase totalidade das resinas compostas emprega o sistema de cor da
escala VITA. Os fabricantes de maneira geral tentam reproduzir as resinas compostas
microhibridas e híbridas, da mesma cor. Entretanto quando comparadas em um
colorimetro observa-se uma discrepância; ainda que pequena. (Busato, A. et al. -, 2002).

Novas escalas surgiram no mercado, e uma delas é a Vitapan- 3 D Master, desse
mesmo fabricante. Ela surgiu com a intenção de melhorar visualização e aumentar
margens de acerto na escolha da cor em função do valor; contém 26 amostras, divididas
em cinco grupos com diferentes valores (maior diferença), cada grupo com variação no
croma (1, 1.5, 2, 2.5, 3), como também no matiz (amarelado, médio e avermelhado)
As escalas fornecidas pelo próprio fabricante da resina não são de inteira
confiança, pois segundo Baratieri e cols., a escala é reproduzida através de um material
que se distingue em relação a resina composta.
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Em trabalho realizado por ALVIN WEE e cols. (2002), com propósito de avaliar
e comparar em estudo in vitro diferenças na replicação no processo de cor através do
parâmetro individual de 3 tipos de escalas: 1) Vita Lumin (Vita VMK68), 2) Vita Pan

3D — Master (Vita Omega 900), 3) Shofu ShadeEye — EX (Vintage Halo); concluíram
que mesmo com as limitações do estudo - Determinação de cor e qualidade do tempo
baseada em computador — não foi detectado resultados confiáveis clinicamente com

nenhum dos três sistemas avaliados. Uma porcelana fabricada após a escolha de cor
com as escalas estudadas obteve uma variação de cor de 2.75AE (AE =diferença total de
cor), quando comparadas com as escalas originais. Cada discrepância de cor é percebida
e pode ser considerada inaceitável clinicamente sob um rigoroso critério.

Em 1970, CULPEPPER concluiu que as escalas de cor não possuiam as

variações de cor que predominaram nos demos naturais. Já VRYON1S (1988), relatou
que somente 85% das cores podem ser obtidas através das escalas existentes, e os 15%
restantes ficaram fora das tonalidades e exigem ao técnico a fabricação de escalas
especiais. O'KEEFE et al. (1990), relatou que a seleção da cor envolve não somente a
escala como também o elemento dental, sendo por essa razão que as escalas não
reproduzem fielmente o policromatismo dental devido terem uma espessura maior que a
restauração que será confeccionada.

Segundo Mendes e cols. (1998), dentro das falhas que afetam a possibilidade da
correta seleção da cor através de uma escala, se destacam:

1) As escalas sio confeccionadas através de dentes extraídos, sem levar em

consideração a influência dos tecidos orais sobre os dentes.
2) Escalas de cor de um mesmo fabricante podem apresentar uma variação e não sio
fabricadas com a mesma porcelana e compósitos usados pelo cirurgião-dentista.
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3) Existem diferenças nos diversos tipos de porcelanas e compósitos de um fabricante,
devido o controle ser visual e não pela espectrofometria.
4) 0 metamerismo ser um problema inevitável.

5) Diversos elementos da escala possuir o mesmo BRILHO, apesar da diferença de
MATIZ, gerando dificuldade na avaliação precisa da tonalidade
6) A transmissão da luz através da porcelana depende de sua espessura, ou seja do
preparo.

3.7) Comunicação com laboratório
Segundo o autor RUFENACHT, 1998; em qualquer técnica indireta, o resultado
final é diretamente proporcional à qualidade do desempenho técnico do cirurgião
dentista e protético; além da meticulosidade da comunicação entre eles sobre os
aspectos específicos dos casos clínicos.
Segundo MAGNE e BELSER (2003); TIAGO e cols. (2005); um artificio muito
utilizado é fotografia em preto-e-branco dos dentes e com luz negra comparando-os com

o dente da escala. Esse tipo de fotografia nos di a exata variação do valor, ou seja,
sensações entre o preto e o branco, além de ser uma excelente opção para comunicação
com o protético.
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