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RE SUMO

A ciência das cores tem uma forte ligação com a arte de perceber pequenos detalhes. A
cor dos dentes naturais é o resultado da inter-relação da luz com os tecidos mineralizados
dos dentes. As características dos tecidos mineralizados mudam com o passar dos anos, o
que faz com que a cor dos dentes naturais mude também. Além dessas transformações,
propriedades particulares do esmalte e da dentina, como fluorescência, opalescência e
contra-opalesancia, criam efeitos cromáticos importantes. Com o surgimento de novos
materiais, esses efeitos podem ser reproduzidos ou criados nas restaurações, de forma
direta ou indireta. A escolha da cor ideal não depende apenas da habilidade profissional,
mas também de fatores como condições ambientais, iluminação e materiais disponíveis,
os quais influenciam significativamente no sucesso do tratamento. 0 objetivo deste
trabalho é apresentar algumas informações teóricas necessárias para o entendimento do
processo de seleção de cor, com o uso de escalas de cores ou de análise instrumental da
cor com novas tecnologias, como, por exemplo, os sistemas de escolha de cor baseados
em novas tecnologias (Technology-based shade guide systems).

ABSTRACT

Color in natural teeth is the result of the relationship of color to the mineralized tissues of
the teeth. The characteristics of the mineralized tissues change over time. In addition,
specific properties of enamel and dentin, such as fluorescence, opalescence and
counteropalescence, create significant chromatic effects. With the introduction of new

materials, these effects can be reproduced or created using direct or indirect techniques.
Shade-taking depends not only on the professional skill, but factors such as ambient and
lighting conditions, and available materials, that all influence significantly the success of
the treatment outcome. The aim of this work was to present some theoretical information
required for understanding the shade-taking procedure, using shade guides of technologybased shade guide systems.
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1 INTRODUÇÃO

A ciência das cores tem uma forte ligação com a arte de perceber pequenos
detalhes. Em odontologia, a percepção desses detalhes, aliada ao conhecimento e
sensibilidade de interpretá-los, determinará o sucesso final dos nossos trabalhos. A
seleção da cor pode ser facilitada quando se busca o conhecimento dessa ciência em
campos como a arte, a fisica, a psicologia, a filosofia, a mineralogia etc.
A cor dos dentes naturais é o resultado da inter-relação da luz com os tecidos
mineralizados dos dentes. As características dos tecidos mineralizados mudam com o
passar dos anos, o que faz com que a cor dos dentes naturais mude também.
Além dessas transformações, propriedades particulares do esmalte e da dentina,
como fluorescência, opalescencia

e contra-opalescencia, criam efeitos cromáticos

importantes. Com o surgimento de novos materiais, esses efeitos podem ser reproduzidos
ou criados nas restaurações, de forma direta ou indireta.
0 conhecimento e a correta interpretação da forma pela qual a luz interage com a
superficie dos tecidos dentais são extremamente importantes na substituição artificial da
estrutura dental. A escolha da cor ideal não depende apenas da habilidade profissional,
mas também de fatores como condições ambientais, iluminação e materiais disponíveis,
os quais influenciam significativamente no sucesso do tratamento.
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Além do conhecimento da ciência das cores, é necessário esforço técnico e
artístico, um correto registro das cores pelo profissional e a comunicação das cores ao
técnico de laboratório, todos essenciais para que se possa obter excelência restauradora.
0 objetivo deste trabalho é apresentar algumas informações teóricas necessárias
para o entendimento do processo de seleção de cor, com o uso de escalas de cores ou de
análise instrumental da cor com novas tecnologias, como, por exemplo, os sistemas de
escolha de cor baseados em novas tecnologias (Technology-based shade guide systems).

t)

2 CLASSIFICAÇÃO
MUNSELL

TRIDIMENSIONAL

DE

ACORDO COM

Primeiramente, é preciso esclarecer que o estudo das cores está diretamente ligado
A aceitação de fenômenos abstratos, subjetivos e não palpáveis (CHU, 2002). A cor é um
fenômeno dinâmico, que pode mudar num piscar de olhos, ou ao se fixar o olhar em um
objeto, mesmo por uma fração de segundos. A cor sequer é uma realidade fisica, mas sim
o somatório da resposta do cérebro a um estimulo luminoso captado pelo olho do
observador (AHMAD, 1999, 2000).
0 estudo da cor dos dentes naturais envolve um conhecimento que vai além da
Odontologia. Para um melhor entendimento da expressão cromática dos dentes pela sua
interação com a luz é preciso ter conhecimentos de fisica, mineralogia, psicologia, arte,
entre outras áreas do conhecimento. Mas como o objetivo deste trabalho não é esgotar
todo o conhecimento da "ciência das cores", até porque ele é muito vasto, vamos
relacionar os aspectos mais importantes para que o cirurgião-dentista ou o técnico dental
compreenda a maneira pela qual luzes diferentes causam diferentes expressões
cromáticas nos dentes naturais.
A cor dos dentes naturais é o resultado da reflexão e da refração da luz pelos
tecidos dentais. Munsell descreveu em 1905 as dimensões ou atributos da cor. São eles o
matiz, o croma e o valor, que veremos mais adiante. Em 1915, dez anos depois, apareceu
a primeira edição do Atlas do Sistema de Cores Munsell, que utilizava a seguinte
nomenclatura para designar as cores: matiz, croma

e valor, que representam,

respectivamente, coloração, grau de pureza da cor e luminosidade ou brilho. As cores

O
puras são intercaladas com as intermediárias, representando tridimensionalmente um
sistema de coordenadas cilíndricas, com escala de valores neutros como eixo vertical. 0
matiz está representado por seções do circulo em torno do eixo; e o croma, pelas
distâncias que vão dos círculos extremos até o centro da esfera. No entanto, essa
classificação tridimensional da cor não é suficiente para o entendimento da cor dos dentes
naturais, que apresentam outras características importantes na interação entre luz e cor.
Essa classificação foi desenvolvida para avaliar e descrever cores sólidas em superficies
opacas, limitando sua aplicação direta na odontologia restauradora.
A cor com que vemos um corpo é uma característica que depende de três fatores:
da luz refletida difusamente por esse objeto; do tipo de luz que incide sobre ele; e da
sensibilidade de nossos olhos em relação à luz refletida. Em relação à luz refletida, urn
corpo é visto de cor verde porque reflete difusamente o componente verde e absorve os
outros. Outro corpo tell cor vermelha quando refletir difusamente

o componente

vermelho e absorver todo os demais componentes. Na formação da cor de um objeto,
pode ocorrer a mistura de dois ou mais componentes refletidos; por exemplo, um corpo
tell cor magenta se o objeto refletir difiisamente os componentes vermelho e azul.
Segundo Egger (2003), a interpretação da cor pelo olho humano é influenciada
por uma série de fatores:
a) condições de iluminação;
b) influência do ambiente externo;
c) tipo e organização dos dentes na escala de cor;
d) posição do dente na escala de cor;
e) diferentes capacidades de percepção de cor;
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o

conhecimento sobre cor e sua percepção;

g) experiência na seleção de cor; e
h) mecanismo de funcionamento do olho.

A descrição das características da cor e sua relação com dentes naturais sera
relacionada a seguir.

2.1 Matiz
Matiz é o nome da cor. 0 matiz também é definido como a variação dominante
dos comprimentos de ondas no espectro visível que produz a cor de que se tem

percepção, embora o comprimento de onda exato da cor percebida possa estar ausente
(ROSSING; CHIAVERINA, 1999). Essa é a característica que distingue uma família de
cor de outra (FONDRIEST, 2003).
Muitas vezes, o matiz é confundido com algumas misturas de cores que são
representadas pelas letras A, B, C e D, onde:
A — é a mistura de vermelho, marrom e branco;

B — é a mistura de amarelo e laranja;
C — é a mistura de cinza e verde; e
D — é a mistura de rosa e verde.

De acordo com YAMAMOTO (1985), matiz é a dimensão da cor mais fácil de ser

identificada. Aproximadamente 80% dos dentes naturais apresentam o mesmo matiz.
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Segundo FONDRIEST (2003), dentes diferentes do mesmo arco podem pertencer
a diferentes famílias de matizes. 0 autor também ressalta que os caninos apresentam mais
os matizes vermelhos, seguidos dos incisivos centrais e laterais.

2.2 Croma

Croma é a saturação da cor, a quantidade de pigmento contido numa escala de
matiz. No entanto, não é possível fazer comparações de croma em diferentes matizes.

Nos dentes naturais, a cromatização geralmente é proporcionada pela dentina e
está relacionada com a espessura desta. Assim sendo, no terço cervical, o croma é
geralmente maior e vai diminuindo em direção ao terço incisal, de modo proporcional
espessura da dentina, mas em alguns pontos pode haver variações.
0 croma 6, em geral, inversamente proporcional à translucidez. Portanto, com o
aumento do croma, a tendência é que ocorra diminuição na translucidez.

2.3 Valor

MUNSELL (1961) descreveu valor como uma escala de cinza, variando do
branco total até o preto total.
0 valor de determinado objeto também pode ser definido como a quantidade de
luz por ele refletida. Nos dentes naturais, o valor varia de acordo com a regido e está
intimamente relacionado com o tipo de substrato. Por exemplo, dentes jovens
apresentam, geralmente, esmalte mais branco e opaco em função de sua maior espessura.
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Eles também se caracterizam por apresentarem maior textura de superficie. Por outro
lado, dentes de pacientes idosos, em geral, apresentam esmalte mais translúcido em

função da maior mineralização e da menor espessura, além de também apresentarem
menor textura de superficie (FONDRIEST, 2003). Assim sendo, como regra geral, podese afirmar que os dentes jovens se caracterizam por apresentar alto valor, enquanto os
dentes mais velhos apresentam menor valor.
Um dente possui valor diferente de acordo com a região. Na cervical, o esmalte é
mais translúcido, devido à menor espessura de esmalte dessa região. 0 terço médio do
dente é o que apresenta maior valor, com alta reflexão da luz. Já o terço incisal, por não
apresentar dentina ou apresentá-la em pequena espessura, possibilita a transmissão da luz
com maior translucidez (YAMAMOTO, 1985).

0 valor de um dente pode ser aumentado de três maneiras: diminuindo-se o croma
mediante o uso de resinas ou cerâmicas mais claras, com o uso de textura superficial ou
pela associação desses dois recursos (FONDRIEST, 2003).
Segundo TOUATI (2000), o valor é o fator mais importante na determinação da
cor. Assim sendo, ele deveria ser o primeiro aspecto a ser determinado no processo de

seleção da cor dos dentes naturais. Fotografias digitais na escala de cinza constituem um
excelente método para a avaliação do valor.
Segundo TOUATI (2000), a cor dos dentes naturais é afetada por vários

parâmetros. Entre eles estão a espessura, a composição e a estrutura dos tecidos que
formam o dente. Estes três parâmetros se alteram ao longo da vida, influenciando a cor
dos dentes.
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Para um melhor entendimento desses parâmetros é feita a seguir a descrição das
características dos dentes anteriores conforme a idade do paciente.

indivíduos jovens

—

O esmalte dos dentes de indivíduos jovens, embora seja mais

espesso, é translúcido, brilhante e apresenta um matiz quase branco-leitoso. Em
um dente recém-erupcionado, as camadas superficiais do esmalte são mais
opacas. Essas camadas freqüentemente parecem ter um branco-fosco. Esse
esmalte é menos mineralizado e tem mais espaços vazios entre seus cristais, o que
causa maior opacidade. ik medida que o esmalte fica mais fino com a idade, a

dentina se torna mais aparente e o dente menos monocromático. 0 esmalte jovem
é mais permeável e irá se desidratar rapidamente. As camadas mais profundas de
esmalte têm menos espaços de ar e são bastante mineralizadas. Esse esmalte mais

profundo é mais translúcido. Os dentes anteriores de indivíduos jovens
apresentam, geralmente, acentuada textura de superficie. A dentina desses dentes
é "opaca" e completamente coberta por esmalte. As pontas dos mamelões de

dentina estão localizadas cerca de 1,5 mm da borda incisal.

Indivíduos adultos

—

0 esmalte dos dentes anteriores naturais de indivíduos

adultos é mais delgado e mais translúcido e apresenta menos microtextura do que

aquele de indivíduos jovens. Os tons de azul e laranja são, em geral, claramente
visíveis. As pontas dos mamelões de dentina estão mais próximas da borda

incisal, podendo, inclusive, se encontrar expostas. Na idade adulta a polpa
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apresenta diminuição de volume, enquanto a dentina torna-se mais espessa, mais
saturada e menos "opaca".

Indivíduos idosos

—

Por volta dos 70 a 80 anos de idade, o esmalte dos dentes

naturais apresenta uma considerável diminuição de espessura e dos detalhes de
textura superficial, um expressivo aumento na translucidez e alteração do matiz
azulado para cinzento e lilás. Com muita freqüência hi uma ampla Area de dentina
exposta na regido da borda incisal, a qual sofre, geralmente, intensa pigmentação

extrínseca. A polpa quase desaparece, enquanto a dentina apresenta maior
espessura, maior saturação e menor "opacidade".

2.4 Sistema Aditivo e Subtrativo de Cor

0 sistema aditivo de cor resulta da reflexão da luz e é composto dos matizes azul,
vermelho e verde, dos quais se obtém a luz ou a cor branca. É ela que nos ilumina de dia
(sol) e de noite (luzes artificiais).
Entretanto, quando se olha fixamente para uma luz intensa, ha grandes
possibilidades de se absorver a sensação luminosa e refletir completamente qualquer
objeto no qual se fixam os olhos, de tal modo que ele nos parecerá branco, ainda que não
o seja realmente. À absorção da luz di-se o nome de Sistema Subtrativo, que é a

interpretação dos olhos a diferentes comprimentos de onda.
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Pode-se fazer a simulação das diferentes intensidades de luz usando-se cores
fabricadas artificialmente: os pigmentos. Por exemplo, a mistura de ciano, magenta e
amarelo resulta em preto (na verdade, esta é uma situação de total absorção da luz, o que
não é um fenômeno habitual). Mais comumente, a mistura dessas três cores resulta em

uma cor acinzentada (magenta acinzentado, amarelo acinzentado, etc.). A mistura das três
cores primarias (amarelo e magenta ou amarelo e ciano) resulta nas cores secundárias,
que completam a rosa das cores.
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3 LUZ E COR DOS DENTES NATURAIS

3.1 Fluorescência

Fluorescência é um fenômeno que ocorre quando um corpo absorve a energia
luminosa e depois a difunde de volta, dentro do espectro visível (VANINI, 1996).
Segundo ADOLFI (2004), a fluorescência é um importante fator a ser
considerado, pois a luz do dia gera maior luminosidade na cor dos dentes naturais. A
fluorescência é a emissão de luz branca visível através da excitação das substâncias
fluorescentes pela luz ultravioleta. A luz ultravioleta, apesar de ser invisível, está presente
na luz do dia. Portanto, devemos nos preocupar em selecionar materiais que tenham essa
propriedade para restaurar os dentes. Tal propriedade é responsável pelo brilho dos
dentes naturais, logo proporciona vitalidade a eles.
Os materiais fluorescentes são capazes de transformar a luz invisível de alta
energia, como a luz ultravioleta, em luz de baixa energia — como a luz branca ou azul. Os
dentes naturais possuem essa capacidade, que influencia substancialmente seu brilho sob
diferentes condições de luz.

18

3.2 Opalescência

A opalescencia é um fenômeno pelo qual os materiais parecem ser de uma cor

quando a luz é por eles refletida e de outra cor quando a luz é transmitida através deles
(SUNDAR; AMBER, 1999). Esse fenômeno óptico está presente no dia-a-dia, no céu,
nas pedras opalas e nos dentes naturais. A opalescência é responsável pela natural

combinação de cores nos dentes naturais.
A opalescência dos dentes naturais é propriedade do esmalte, que ressalta os
componentes de ondas curtas do espectro de luz que o atinge. 0 resultado da dinâmica da
luz com o esmalte dental cria uma aparência viva nas cores dos dentes naturais

(ADOLFI, 2004).
importante ressaltar que os materiais opalescentes mudam não somente de cor,
conforme a luz, como citado acima, mas também alteram o seu croma e o seu valor. Eles

não só mudam a translucidez, mas dão também a sensação de serem mais opacos.
Na avaliação de um dente sob luz transmitida, este se mostra opalescente em todo
o corpo do esmalte, o que significa que, ao restaurar um dente, devemos escolher uma
resina opalescente para todo o corpo do dente, e não somente para a regido incisal.

3.3 Contra Opalescência
-

Segundo TOUATI (2000), este fenômeno é particularmente notável nas próteses

metalocerdmicas, onde a crista incisal parece azulada, enquanto as cristas proximais
parecem escuras e, principalmente, amarelo-alaranjadas, a despeito do uso de cerâmicas
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opalescentes nessa área. Isso pode ser explicado quando se entende que a luz será
refletida devido A opacidade, e a luz transmitida proporcionará ao dente uma coloração
alaranjada.
De acordo com YAMAMOTO (1992), o aspecto mais importante da opalescência
do esmalte é gerar nos dentes naturais o fenômeno de contra-opalescência, o qual é
responsável pelo surgimento da coloração alaranjada, comumente visível nas regiões
correspondentes A ponta dos mamelões de dentina e A borda incisal dos dentes anteriores.
Ao contrário do que se observa clinicamente, as pontas dos mamelões de dentina sem o
esmalte as recobrindo parecem brancas.
O conceito de contra-opalescência é fundamental para o uso de materiais
opalescentes. Uma tonalidade alaranjada é perceptível em quase todos os bordos incisais
dos dentes naturais. Quando o bordo se desgasta pela mastigação e a dentina fica exposta

e é penetrada por pigmento, a tonalidade alaranjada continua a existir, até mesmo quando
não se pode perceber a abrasão e a invasão em dentina. Se o aspecto lingual do dente
natural for imerso em água, a tonalidade alaranjada é reduzida pela metade. Se todo o
dente for imerso, a tonalidade se tornará cada vez mais fraca e o dente ficará quase
transparente. Essa transição é conseqüência de um fator de reflexão em mudança e da
transparência da superficie quando o dente é imerso em água. A tonalidade alaranjada da
porção incisal do dente pode assim ser explicada como um evento óptico.
Quando a luz da atmosfera incide na superficie labial do dente, ela é refratada. 0
feixe refratado penetra o esmalte e atinge o aspecto lingual ou palatal. Partes do feixe são
refletidas naquela área e retornam à superficie vestibular. Outra parte da luz brilha por

20

palatal ou lingual. Se mais luz penetrar o esmalte natural, parte dela retornará como luz
de fundo, parecendo ter uma tonalidade alaranjada.
Quando o dente é colocado dentro da água em seu aspecto lingual, o índice de
refração relativo do esmalte dental se torna menor em relação ao da água e sua

translucidez aumenta. A quantidade de luz refletida também se torna menor e a
tonalidade alaranjada 6, por conseguinte, reduzida. Quando o dente inteiro é colocado na

Agua, ou seja, toda a superficie vestibular está imersa, a transparência aumenta mais e a
luz refletida do lado lingual é reduzida a um ponto em que a tonalidade alaranjada fi ca

dificil de ser reconhecida. Esse fenômeno, pelo qual a luz penetra um material
opalescente e é refletida de seu interior, é chamado de contra-opalescência.
A contra-opalescência também causa tonalidades alaranjadas e róseo-alaranjadas
nos mamelões dos dentes naturais. Quando o esmalte é dissolvido em ácido, a ponta de
um mamelão de dentina digitiforme não se parece

mais branco-marfim, mas

completamente branca. 0 fator de reflexão aqui é muito alto; a luz que penetra a partir do
aspecto vestibular passa através do dente e é refletida novamente para vestibular. Essa luz
refletida parece ser alaranjada por contra-opalescência. A região do bordo incisal parece
azulada por causa da opalescência. Ao mesmo tempo, a transparência aumenta por
contraste de matiz e de brilho.
A relevância da opalescência no esmalte natural reside no fato de ela originar a

contra-opalescencia. Ambos são fatores importantes para o efeito da recuperação da cor
no dente natural. Por essa razão, o uso de resinas compostas opalescentes é recomendado
para as camadas de esmalte quando isso for importante para a reprodução da beleza
natural do dente.
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3.4 Translucidez

A translucidez é a aparência entre a opacidade completa (similar ao mar fim) e a

transparência completa (similar ao vidro).
A translucidez dos dentes naturais est á relacionada com o grau de mineralização
dos tecidos, portanto varia com a idade.
Segundo FONDRIEST (2003), a translucidez do esmalte varia segundo o ângulo
de incidência, a textura da superfície, o brilho, o comprimento de onda e o nível de

desidratação.
DEBARBIAN et al. (2001) relataram que a dificuldade na reprodução da
translucidez deve-se ao fato de esta característica ser independente dos registros de
croma, matiz e valor.
As escalas de cores não são o melhor método para selecionar essa característica,
que é tão importante para a obtenção de sucesso final das restaurações a serem
confeccionadas pelo técnico dental ou, ainda, pelo próprio dentista (TOUATI, 2000).
Em uma pesquisa realizada por Sékine et al. (1968) descreveram três tipos de

translucidez:
TIPO A — pouca translucidez, distribuição aleatória em todos os casos. Estes
dentes são levemente translúcidos e não parecem transparentes. Ao se descrever
essa característica para o laboratório, deve-se informar: dente sem transparência
ou levemente translúcido;
TIPO B

e

—

translucidez encontrada nas regiões incisais apenas, na forma de faixa;
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TIPO C — translucidez encontrada nas regiões incisais e nas cristas proximais.
Essa classificação não é suficiente para a determinação precisa da translucidez de
todos os dentes naturais: os dentes com translucidez dos tipos B e C ainda podem receber
várias subdivisões.
TOUATI et al. (2000) recomendam que se registre não apenas a extensão das
areas de translucidez, mas também seu matiz, que pode ir do branco azulado ao azul,
cinza, laranja, marrom, etc. E ainda sugere que se faça a avaliação da translucidez geral
do esmalte dental das superficies vestibular e lingual/palatina, não as omitindo.
Devido à grande escala de possibilidades de cores, esses autores usaram uma
escala de translucidez de 1 a 5, simplificada, onde I indica baixo grau de translucidez e 5
corresponde ao esmalte levemente transparente.
Uma dica clinica que pode facilitar a avaliação da translucidez é pedir para o
paciente colocar a lingua com saliva na superficie palatal ou lingual dos dentes anteriores,
pois a umidade aumenta a translucidez do esmalte, o que facilita a visualização do corpo
da dentina, especialmente a regido da ponta dos mamelões.

3.5 Textura Superficial

De acordo com ADOLIFI (2004), a textura de superficie é a impressão digital dos
dentes naturais. As diversas irregularidades da superficie criam diferentes características
superficiais, que dependem da idade, do posicionamento dos dentes e da dureza do
esmalte.
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A morfologia da superficie é um parâmetro importante, que deve ser observado
durante o processo de seleção de cor e também na etapa de confecção das restaurações.
Como a textura de superficie interfere significativamente na interação da luz com os
dentes naturais, ela modifica a expressão cromática tanto dos dentes naturais quanto das
restaurações, principalmente com relação ao brilho.
TOUATI (2000) descreveu que, quando raios de luz paralelos atingem uma
superficie plana de um objeto translúcido, os raios refletidos permanecem paralelos; já
quando a superficie é irregular, ou seja, não uniforme, os raios são dispersos em várias
direções. Quanto mais irregular for a superficie dental, menos translúcida ela sera. Com

base nesta consideração, conclui-se que o aspecto visual da superficie é modificado pela
morfologia da superficie. Isso tem importância significativa para mimetizar a linha das
restaurações entre resina e dente quando não for confeccionado bisel.
A textura superficial diz respeito à aparência da superficie dos objetos. Nos
dentes, a textura superficial é constituída por dois fatores (SOLIKOWSKI; YOSHIDA,
2003):
a) microtextura da superficie ou grau de lisura ou rugosidade superficial; e
b) lustre ou grau de brilho da restauração.
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3.6 Microtextura Superficial

A microtextura superficial refere-se à quantidade de elevações e depressões ou
cristas e sulcos encontrados na superficie de um dente, que na dentição normal

é

resultado dos padrões de formação e calcificação do esmalte. E crença comum pensar que
a textura superficial está relacionada com a idade; isto 6, uma micro-superficie altamente
texturizada é prevalente em pacientes jovens, e uma superficie lisa é mais comum em
adultos (MAGNE et al., 1996). Todavia, esse padrão parece não ser totalmente correto e,
portanto, não deveria ser utilizado como base para o desenho da textura de superficie.
Portanto, a textura superficial deveria ser tratada de acordo com cada caso.
A observação visual sob iluminação do refletor odontológico e manipulação da
fonte de luz por meio da orientação em diferentes ângulos revela todas as características
da superficie e é o método mais preciso para a apresentação da textura superficial.
Todavia, é dificil registrar esses achados, visto que sistemas padronizados não estão
atualmente disponíveis. Em tal sistema foi proposto por SULIKOWSKI, YOSHIDA
(2003), existem dois elementos da superficie dental morfologicamente distintos:
a) cristas e sulcos verticais e horizontais: componentes anatômicos de um dente
conhecidos como cristas e sulcos de desenvolvimento vertical e horizontal; e
b) pequenas irregularidades superficiais: alterações diminutas na superficie
dental, geralmente relacionadas com a deposição e calcificação da matriz do
esmalte durante a formação dental. Fissuras e linhas verticais definidas pela
junção de dois lóbulos de desenvolvimento e a superficie externa da linha
incremental de Retzius, chamada de periquimaceas, são bons exemplos.
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Para fins de sistematização, os diferentes padrões de microtextura encontrados na
natureza podem ser divididos em três grupos, de acordo com SULIKOWSKI, YOSHIDA
(2003):
a) altamente texturizada. cristas e sulcos verticais e horizontais (a) e pequenas
irregularidades superficiais (b);
b) moderadamente texturizada: cristas e sulcos verticais e horizontais (a) sem
pequenas irregularidades superficiais (b); e
c) pouco texturizada: nenhum elemento visível, nenhuma crista e sulco vertical e
horizontal (a), nenhuma irregularidade superficial (b).
A Area frontal com os contatos interproximais apresenta as características
superficiais aqui descritas. 0 desenho e desenvolvimento de uma textura superficial
adequada são influenciados pelos dentes naturais adjacentes ou, em reconstruções de
vários dentes, pelo efeito estético que é transmitido para o paciente. Como parte do
exame antes do preparo dental, o dente é polido com contra-angulo profilático e pedrapomes, de forma a expor as características de textura superficial. 0 exame clinico é
realizado sob boas condições de luminosidade. A fonte de luz é posicionada em
diferentes ângulos, de maneira a revelar a textura superficial global, que é registrada no
mapa do paciente e repassada para o técnico dental na prescrição laboratorial como
microtextura superficial do tipo I, IT ou III. Quaisquer informações adicionais, como
trincas, abrasão e depressões, são registradas como itens extras.
0 desenho da microtextura superficial varia em diferentes Areas do dente. A
microtextura das areas interproximal, marginal e perimarginal deveria ser sempre a mais
lisa possível, para minimizar o acúmulo de placa e promover saúde gengival.
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Uma diferenciação de gênero é sugerida quando uma microtextura é recém-

desenhada. Uma superfície muito lisa (tipo III) deve ser selecionada para se obter um
desenho "perolado" em pacientes do sexo feminino, e uma textura superficial masculina
do tipo I ou II deve ser selecionada para pacientes do sexo masculino (YAMAMOTO,

1982).

4 DICAS PARA A REPRODUÇÃO DA TEXTURA SUPERFICIAL
EM RESTAURAÇÕES ADESIVAS DIRETAS
Algumas dicas para a reprodução da textura superficial em restaurações adesivas
diretas são:
a) observar os dentes adjacentes;
b) marcar com papel carbono ou com grafite a textura superficial do dente
homólogo, para facilitar a transferência para a restauração;
c) transferir para a restauração na qual será feita a reprodução da textura,
detalhes do dente homólogo;
d) utilizar pontas diamantadas de granulação fina e extrafina, em baixa
velocidade, procurando um apoio para a mão, o que facilita a execução da
textura superficial;
e) começar pelos sulcos de desenvolvimento (vertical). Depois de definidos,
confeccionar as periquimdceas (horizontal), respeitando as características
citadas acima; e
f) terminada a textura da superficie, começar o polimento da superficie. 0 grau
de polimento pode amenizar a textura confeccionada, através do uso de discos
do tipo "Soflex", pontas abrasivas ou pastas de polimento de diferentes
granulações. Deve-se começar sempre por uma granulação fina para que não
se perca a textura se ela for sutil, para então comparar com o dente homologo
e ver se há necessidade de se utilizar uma granulação média para diminuir
ainda mais a textura. Se não houver necessidade, terminar o polimento com
pastas extrafinas, como, por exemplo, pasta Fotogloss (Kota Imports).
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4.1 Lustre (Brilho)

0 lustre é definido como a soma global dos níveis de brilho na superfície de um
dente, também denominada de brilho. 0 lustre irá estabelecer a quantidade de reflexão de
luz da superfície da coroa e é tão importante quanto a cor e a forma para se recriar a
aparência natural (UBASSY, 1993). Uma falta de semelhança no grau de lustre (brilho)
será percebida pelos olhos do observador.
0 lustre não está relacionado com a idade e é determinado genética e
congenitamente. 0 grau de lustre varia bastante entre pacientes de todas as idades. A
fotografia odontológica e os modelos apresentam dificuldades na revelação do lustre,
porém podem ser úteis se padronizados e corrigidos. Sugere-se o uso de uma amostra de
cor de lustre conhecida ou de uma amostra de cor feita sob medida com diferentes
amostras de porcelanas de brilhos diferentes. Diferentes graus de lustre deveriam ser
criados para cada cor de porcelana de esmalte, o que parece de fato complexo e pouco
prático. Portanto, uma técnica simples para a comparação direta do grau de lustre de um
dente com o grau de lustre de uma amostra de cor é recomendada por SULIKOWSKI,
YOSHIDA (2003) e deveria ser realizada com iluminação adequada em um Angulo que
minimizasse o ofuscamento. A mesma amostra de cor do fabricante deveria ser utilizada
no laboratório.
Com esta técnica,

o grau de lustre pode ser dividido em três tipos

(SULIKOWSKI, YOSHIDA, 2003):
a) alto lustre: o dente apresenta um grau de lustre maior do que a amostra de cor;
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b) médio lustre: o dente apresenta o mesmo grau de lustre da amostra de cor; e
c) baixo lustre: o dente apresenta um grau de lustre mais baixo do que a amostra
de cor.
A temperatura de queima da porcelana influencia

o

grau de lustre

(SULIKOWSKI, YOSHIDA, 2003). Geralmente, a porcelana deveria ser queimada de
uma forma a obter um acabamento com baixo lustre, para minimizar a migração de
partículas de porcelana e a distorção da estrutura de camadas e anatomia. 0 lustre é
controlado através do polimento extra-oral e do polimento e acabamento intra-oral.
A posição do dente ou restauração no arco dental também afeta o grau de lustre.
No caso da rotação de um dente, uma das cristas marginais estará localizada mais
vestibularmente do que a outra. Isso pode provocar uma abrasão maior e, dessa forma,
um lustre maior. A imitação de tais modificações de lustre deve ser realizada intraoralmente, após a colocação da restauração.
Uma diferenciação no grau de lustre entre sexos é recomendada. Um alto grau de
acabamento com lustre cria urna aparência delicada e feminina, enquanto um grau de
lustre médio ou baixo parece ser mais apropriado para pacientes do sexo masculino.
Todas as restaurações apresentadas neste artigo foram confeccionadas de uma só
vez e cimentadas durante a primeira consulta após a moldagem final, exceto a do tipo IC
(restauração de faceta de porcelana do central esquerdo), utilizando-se o método descrito
acima.
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4.2 Metamerismo

Metamerismo é um fenômeno óptico no qual a cor do objeto parece diferente,
dependendo da fonte de luz em que ele é observado. Dois objetos, tais como um dente
natural e um artificial, podem parecer com cores corretamente similares sob certas
condições de iluminação, mas têm cores diferentes alterando-se as condições de
iluminação. As escalas de cores, as cerâmicas dentais e os dentes naturais são substâncias
diferentes e, portanto, têm um alto potencial de exibir metamerismo. Este fenômeno
ocorre com freqüência na clinica. Para minimizar esse tipo de problema, o clinico deve:
a) trabalhar sob fontes de luz regular, observando a cor sob três tipos de
iluminação:
i. luz natural

luz artificial
luz "ofuscada"
b) ao selecionar a cor, solicitar a opinião de dois "observadores", e a cor que
mais se aproximar da escolha dos dois deve ser preferida, pois com freqüência
é a melhor;

c) treinar a seleção de cores, fazendo-a freqüentemente na clinica; e
d) usar escala de cores do mesmo material das cerâmicas ou resinas compostas.
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5 CONDIÇÕES IDEAIS PARA A SELEÇÃO DE CORES

5.1 Ambiente Próprio para a Seleção das Cores

Segundo FONDRIEST (2003), a capacidade de realizar a seleção de cores
depende de como os olhos percebem de forma adequada os detalhes dentais. Os fatores
que determinam a visibilidade desses detalhes incluem a qualidade da luz ambiente, a
luminância (quantidade de luz), o tipo, o contraste e o alto brilho. 0 estabelecimento do
ambiente adequado para a avaliação necessita do entendimento desses fatores de
"visibilidade". Refletores odontológicos são comumente utilizados na seleção de cores. A
maioria é incandescente e emite luz alta no espectro vermelho-alaranjado e baixo no
espectro final azul. Portanto, ao se iluminar uma amostra opaca de vermelho, amarelo ou
azul sob uma fonte de luz incandescente, esta fará com que o vermelho e amarelo
pareçam mais fortes, ou altamente saturados, ao passo que o azul ficará mais fraco e mais
dificil de ser observado.
A translucidez do esmalte é uma função do comprimento de ondas. Quanto mais
longo o comprimento de onda, maior a translucidez. Portanto, o esmalte mais translúcido
em luz rica em amarelo e vermelho (por exemplo, luz incandescente) mostrará mais
dentina, fazendo com que o dente pareça mais vermelho, com croma mais elevado e valor
menor do que ele realmente apresenta. Sob uma fonte de luz fria fluorescente branca, que

é elevada no espectro verde-amarelado, com alguns pontos fortes, porém curtos, de
espectro azul, o vermelho e o violeta são menos evidentes. Algumas lâmpadas
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fluorescentes apresentam um conteúdo de cor amplo e produzem cores mais adequadas.
A qualidade da luz ambiente no consultório deve ser mantida com luz artificial (as

condições de luz natural variam); ela comumente é medida através da temperatura da cor
e do índice de produção de cor (CRI).

A temperatura da cor é o comprimento de onda médio da luz ambiente. A
temperatura de cor ideal para a seleção de cor é de 5.500 °K (AHMAD, 2000; TOUATI,

2000). A luz nesta temperatura pode ser descrita como tendo uma sensação de
temperatura media e é considerada luz "branca". Nem todo comprimento de onda
necessita ser representado para produzir luz branca; ela pode ser produzida simplesmente
pela mistura de três cores primárias de luz. A luz ambiente é uma mistura variável de
muitos comprimentos de onda. A luz artificial pode abranger a luz branca (5.500 °K), mas
o espectro total dos comprimentos de onda não esta necessariamente presente.

Segundo MELO et al. (2004), a luz solar, apesar de em determinadas situações

oferecer temperatura de cor ideal e emissão espectral adequada, é altamente influenciada
pelo horário e pelas condições climáticas e ambientais.
As cores refletidas (comprimentos de onda) de um dente não podem ser
observadas se aqueles comprimentos de onda não estiverem presentes no espectro de luz
do ambiente (ROSSING; CHIAVERINA, 1999; GLICK, 1994). Se as condições do
ambiente demonstram apenas uma pequena variação do espectro de comprimento de
onda de luz, tudo aquilo que é refletido são os comprimentos de onda presentes. Se a luz
vermelha não está corretamente representada no espectro, os vermelhos do objeto a ser
copiado não serão visíveis.
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0 CRI é a medida total do espectro de luz. Uma medida de 100 indica que o
espectro de luz total visível e próximo do ultravioleta está presente. Embora o espectro
ultravioleta quase visível não possa ser visto, ele é comumente absorvido e transmitido
Por meio da fluorescência dos comprimentos de onda no espectro visível. A lâmpada
incandescente do refletor odontológico apresenta um CRI de 75 e média de 3.800 °K
(FONDRIEST, 2003). Um CRI maior do que 93 é preferível. Idealmente, tanto o
profissional como técnico de laboratório devem ter condições de iluminação de amplo
espectro equilibradas.

5.2 Escala de Cor

As escalas de cores são usadas como instrumento de mensuração (CHU, 2002;
ADOLFI, 2004). 0 cirurgião dentista utiliza esse instrumento para que haja uma
comunicação entre ele, o técnico e o paciente. Tal instrumento possibilita a transmissão
de informações, corn referências teoricamente padronizadas, mas existem algumas
limitações, que serão vistas a seguir. Atualmente, há uma in finidade de escalas
disponíveis no mercado, que por vezes até confundem o profissional, que com freqüência
tende a acreditar nos fabricantes que fazem promessas milagrosas, principalmente quando
algum produto é lançado. Porém, existem alguns requisitos que podem minimizar esse
problema e otimizar o uso desse instrumento. Primeiramente, o profissional deverá estar
"calibrado" com o seu técnico de laboratório, utilizando os mesmos instrumentos de
mensuração da cor, e também deve estar familiarizado com o tipo de sistema restaurador
que será empregado (SULIKOWSKI, YOSHIDA, 2003). Se o instrumento escolhido para
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mensurar a cor foi a escala de cor, devemos procurar utilizar a mesma que o nosso
técnico utiliza, até para que tenhamos parâmetros de comparação.

5.4 Escala VITA Lumin Vacuum (Vita) (Informações do fabricante)

Esta escala é divida em quatro grupos diferentes, baseados nos matizes (A, B, C e
D). Cada matiz esta subdividido em quatro níveis (1, 2, 3, 4), que irão representar o

croma. Assim, a cor A2, por exemplo, faz parte do grupo de matiz A e tem croma ou

saturação 2. Esta escala não leva em consideração o valor e, haja vista que o valor é a
característica mais importante a ser determinada, ela não deve ser utilizada isoladamente
para a seleção da cor.

5.5 Escala Vitapan 3D Master (Vita) (Informações do fabricante)

0 sistema Vita System 3D Master, segundo o fabricante, "6 o único no
gênero permite determinar e reproduzir de forma sistemática todas as cores dos dentes

naturais".

5.6 Escala Chromascop (lvoclar Vivadent) (Informações do fabricante)

Esta escala é dividida por grupo cromáticos, que são cinco: branco, amarelo,

marrom-claro, cinza e marrom-escuro, também identificados por números (100, 200, 300,
400 e 500, respectivamente). Cada grupo cromático possui diferentes graus de saturação,
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que são numericamente representados da seguinte maneira: 110, 120, 130 e 140, este
aumento da expressão numérica é proporcional ao aumento da saturação, ou seja, quanto
maior o número, maior a saturação. 0 valor também está representado nesta escala,
aumentando no sentido inverso da saturação; logo, quanto maior o valor, menor será a
saturação. Por exemplo, 110 tem maior valor que 120, e assim sucessivamente.
Apesar de as escalas de cores serem um excelente método para a descoberta do
matiz básico e do croma, elas não devem ser o único método utilizado, sem o
complemento de outros testes. As escalas de cores apresentam as seguintes limitações:
a) os materiais que compõem as escalas de cores não correspondem aos
materiais compostos; cada sistema composto deveria incluir um gráfico
completo de seleção de cor;
b) a escala de cor não é semelhante ao dente natural. Em vez disso, a escala é
fabricada por um único material, geralmente mais espesso do que o material
usado na pratica clinica;
c) cada escala de cor deveria ser identificada com o material e técnica com o
qual foi fabricada;
d) as escalas de cores deveriam ser confeccionadas com o mesmo material
restaurador a ser utilizado,
e) as espessuras das amostras deveriam ser semelhantes à espessura usada pelo
material na prática clinica;
O uma escala completa de cores deveria incluir amostras de esmalte e dentina
com diferentes espessuras. As amostras de esmalte e dentina deveriam
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apresentar diferentes espessuras para que se pudesse planejar

o grau de

translucidez da dentina e do esmalte,
g) oferecem somente a translucidez padrão, geralmente em um nível inferior
daquele observado nos dentes naturais (TOUATI, 2000).
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6 PREPARO DOS DENTES PARA A SELEÇÃO DA COR

Sao as seguintes as etapas para o preparo dos dentes para a seleção da cor:
a) realizar profilaxia com pasta profilática ou jato de bicarbonato;
b) manter os dentes úmidos (não podem estar desidratados ou secos),

c) após clareamento, aguardar duas semanas para minimizar os efeitos da
regressão;
d) remover batom;
e) utilizar ambiente corn paredes de cor neutra; e
O como é praticamente impossível a exposição a. luz do hemisfério norte à tarde,
deve-se usar uma lâmpada com IRC >90% e com temperatura de cor de 5.000

°K (JINOIAN, 1988; PRESTON; BERGEN, 1978).

6.1 Seleção da Cor dos Dentes Utilizando Escalas de Cores

Para determinar a cor dos dentes, deve-se:
a) selecionar escala compatível com o sistema restaurador a ser usado;
b) comparar a escala de cores com o dente, selecionando-se uma cor que mais se
aproxime dele, levando em consideração o valor, o croma e o matiz
dominante do dente;
c) ter em mente que a primeira impressão sempre é a melhor;
d) anotar pequenos desvios de valor (piscar os olhos e observar o dente natural e

o da escala; anotar se o dente é mais claro ou mais escuro);
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e) observar as diferenças de matiz (se o dente é mais amarelado ou mais
avermelhado); e

O anotar as variações de croma: ver a saturação relativa.

6.2 Mapa Cromático

Fondriest (2003) sugere um desenho tridimensional de todos os aspectos
avaliados em diferentes angulações, dividindo a coroa em Areas e complementando este
desenho com informações escritas, descrevendo-se as informações do desenho feito.

0 mapa cromático deve conter informações das características dos dentes, tais
como valor, matiz, croma, translucidez, opalescência, fluorescência, contra-opalesancia
textura superficial, manchas, trincas, hipoplasias, entre outras.
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7 INTER-RELAÇÃO ENTRE DENTISTA E TÉCNICO

7.1 Comunicação com o Laboratório

Um bom relacionamento entre cirurgião-dentista e técnico é primordial para o
bom entendimento da forma de trabalho de ambos, para que se possa estabelecer um
protocolo completo de informações que irão suprir a necessidade e os anseios de ambos
em relação ao sucesso do trabalho final.
Até mesmo quando se fornecem informações detalhadas, perdem-se dados
essenciais, como a cor e as características de superficie desejadas nas restaurações
definitivas.
Uma boa forma de transmitir essas informações necessárias ao técnico, para que
este possa executar seu trabalho de forma tranqüila e correta, é confeccionando um mapa
cromático.
O mapa cromático deve conter diferentes expressões em vários níveis, devido ao
fato de que, fundamentalmente, nas Areas cervicais o esmalte é muito mais fino e deixa
transparecer a cor da dentina.
Entre a informações que deve conter o mapa cromático estão matiz, croma, valor,
opalescência, fluorescência, contra-opalescência, translucidez e morfologia da superficie
A fonte de luz é extremamente importante na comunicação com o técnico para
reduzir o metamerismo. 0 ideal é que o cirurgião-dentista e o técnico trabalhem em
condições semelhantes de iluminação.
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Para transmitir uma informação precisa ao técnico, recomenda-se que:
a) cirurgião-dentista e técnico padronizem o modo pelo qual a informação será
transmitida, ou seja, que os dois estejam "falando a mesma lingua",
b) a utilização de fotografias de qualidade, com os dentes umedecidos, como
citado acima, e
c) a associação da classificação descrita por Sékine et al. (1975), com fotografias
de qualidade, para que o técnico possa ter uma imagem visual exata da cor e
da extensão da área de translucidez a ser reproduzida.

7i Uso de Fotografias na Seleção da Cor

O avanço tecnológico ocorre de urna forma extremamente rápida,

o que

possibilita ao usuário comum a aquisição de uma câmera digital, que já se tornou
relativamente mais popular e acessível.
Nos dias atuais, a fotografia digital tem sido preferida não só pela praticidade,
mas também porque os custos das câmeras digitais vêm diminuindo e a resolução e os
recursos disponíveis estão significativamente melhores. Isso faz com que elas tenham
utilidade na Odontologia, já que fotografia dental clinica é uma ferramenta muito útil
para o profissional, para reproduzir pequenos detalhes dos dentes, assim corno do sorriso.
A fotografia nos proporciona mais informações a respeito da cor, haja vista que
aquilo que o profissional consegue perceber é muito dificil de ser comunicado ao técnico
de laboratório sem uma linguagem correta. Essas informações precisas ao laboratório
contribuem de forma significativa para o sucesso do trabalho (FONDRIEST, 2003).
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Segundo Sulikowski (2003), o técnico dental pode reproduzir as diferentes
camadas de cores do dente corn base em fotografias de boa qualidade. Para se obter
fotografias de boa qualidade, devemos usar teleobjetivas do tipo macro, que irão
proporcionar melhor visualização de detalhes, principalmente quando de tratar de dentes
posteriores. Dificilmente se conseguem fotografias de qualidade com lentes
convencionais.
No entanto, para fazermos fotos de seleção da cor, podem ser utilizadas máquinas
simples, uma vez que também ha a possibilidade de se obter uma melhor aproximação
com a própria máquina ou com um programa especifico para computador, tal como o
Photoshop.
Segundo Adolfi (2004), fotografias de qualidade são o melhor meio de
comunicação e estarão sempre A disposição do técnico dental para a perfeita localização e
reprodução de características individuais.
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8 ENSAIO RESTAURADOR

Segundo Magne et al. (1996), a previsão do resultado do tratamento é essencial
para um planejamento estético substancial. Esse procedimento permite uma análise de
diagnóstico da cor, da forma e da textura da restauração a ser confeccionada, podendo ser
a base terapêutica futura. 0 procedimento deve ser simples, mas isso não significa dizer
que pode ser desprezado. Ele permite que alterações sutis sejam consideradas, e é
aconselhável comunicar-se com o paciente utilizando-se de meios mais concretos para
evitar, até mesmo, o menor mal-entendido. Neste passo da abordagem de diagnóstico, a
nova forma, a cor e até mesmo o volume e o tamanho dos dentes devem ser
criteriosamente discutidos com o paciente para que este possa ter segurança para aprovar
o tratamento a ser realizado.

8.1 Ensaio Restaurador em Restaurações Adesivas Diretas

Segundo Baratieri et al. (2002), "A arte, geralmente, é incompatível com a
pressa". Assim sendo, as restaurações estéticas também necessitam de um diagnóstico e
de planejamento do ponto de vista estético. Isso nos leva a pensar que as restaurações
estéticas não devem ser executadas em sessões de emergência, embora eventualmente
possam ser executadas dessa forma. Sugere-se que, sempre que possível, primeiramente
se faça um ensaio restaurador.
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0 ensaio restaurador serve para esclarecer ao profissional e ao paciente qual o
resultado mais provável que sell obtido. Nunca devemos esquecer que o paciente, muitas
vezes, fica ansioso com o resultado. Por isso, o ensaio restaurador pode tranqüilizá-lo.
A confecção do ensaio restaurador pode parecer perda de tempo, mas sabe-se que
esse procedimento é um dos mais fortes aliados para se obter a excelência. De qualquer
forma, para evitar perda de tempo, esse procedimento pode ser executado nas sessões de
planejamento, utilizando-se resinas e cores idênticas As que serão utilizadas na
restauração "definitiva", com a diferença de que no ensaio restaurador esta não é unida ao
dente com procedimento adesivo (BARATIERI et al., 2002).

8.2 Ferramentas Adjuntas para a Comunicação de Cor

Uma dos modos de se comunicar a cor ao laboratório é enviar um dente da escala
modificado (desgasta-se o dente e aplicam-se modificadores como o sistema de
caracterização Alczent, Vident).
Para dentes posteriores, um recurso interessante é o sistema Mosaic (Dental
Illusions, Woodland Hills, California). E uma escala em três partes que informa a cor do
esmalte, a quantidade de caracterização dos sulcos e a quantidade de manchas brancas
presentes nas cúspides.
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8.3 Ana lise Instrumental da Cor. Technology-based shade guide systems

0 método mais freqüentemente empregado na Odontologia para a comunicação de
cores ao laboratório durante a confecção de restaurações indiretas é a determinação visual
de cor. Com esse método, os dentes e uma escala de cores são comparados aos dentes
vizinhos ao que necessita de restauração. Em seguida, a cor mais parecida é informada ao

laboratório dentário por meios verbais, gráficos e fotográficos (Paul et al., 2004).
Embora o olho humano seja eficiente para detectar até mesmo pequenas
diferenças de cor entre dois objetos, a determinação da cor do dente por meios visuais é

considerada altamente subjetiva. Variáveis gerais como condições de iluminação externa,
experiência, idade e fadiga do olho humano e variáveis fisiológicas como daltonismo
levam a variações. Os meios verbais padronizados para comunicar as características de
cor de um dente avaliadas visualmente são limitados. Além disso, o "padrão" de cor, ou
seja, as escalas de cor comerciais variam muito. Por causa de parâmetros dificeis de
controlar durante a fabricação do produto (como a aplicação das camadas, a espessura das
camadas, a sinterizaçao), nenhuma das escalas de cor comerciais é realmente idêntica
Apesar dessa falta de padronização, essas escalas de cor ainda são atualmente o único

padrão no qual se baseia a determinação de cor em odontologia.
Um meio de melhorar a avaliação da cor do dente é usar colorimetros ou

espectrofotômetros (Debarbian et al. 2001). Esses dispositivos proporcionam o controle
sobre as condições de luz externas e a medição fotóptica permite a quantificação de cor
usando as coordenadas L*a*b* (L = luminosidade, a = croma ao longo do eixo vermelho-

verde, b = croma ao longo do eixo amarelo-azul) da Commission Internationale de
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l'Eclairage (CIE). Com base nesses parâmetros L*a*b*, os dados sobre cor do dente
obtidos de colorimetria ou de espectrofotometria computadorizada permitem uma
comparação matemática objetiva.
Para a espectrofotometria de reflectância, duas geometrias básicas são usadas para
padronizar os ângulos de iluminação e de observação (ou seja, iluminação difusa e
observação com 00 ou iluminação em 45° e observação com 0°). Como o acesso
cavidade oral é limitado, apenas a geometria 45'10° é um método aceitável para uso
clinico. A acurácia e a confiabilidade desses dispositivos têm sido demonstradas.
Estes instrumentos de medição instrumental da cor estão sendo utilizados pelas
indústrias para controle de qualidade e monitoração dos materiais em pesquisas para
avaliar a cor das resinas compostas e das cerâmicas (JOHNSTON; KAO, 1989; VANA
Der BURGT, 1999).
Atualmente, os colorimetros e espectrofotômetros estão sendo projetados para
facilitar sua utilização na clinica odontológica, mediante sua apresentação em tamanhos
menores, o que facilita o uso direto na boca do paciente, entre outras características.
Paul et al. (2004) fizeram um estudo com dez pacientes, cujas amostras de uma
escala de cor Vita foram medidas com um espectrofotômetro para determinar os
parâmetros de cor L*a*b* da CIE. Três clínicos selecionaram independentemente a
melhor cor para cada incisivo superior esquerdo ou direito necessitando restauração. Os
dez incisivos foram depois medidos com um espectrofotômetro de reflectância. As
coordenadas L*a*b* foram registradas diretamente sobre a area do detector do
espetrofotõmetro usando-se uma fonte de iluminação padrão. As restaurações obtidas
pelos dois métodos foram testadas intra-oralmente comparando-as com os dentes
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vizinhos usando-se a escala e o aparelho. A diferença total de cor foi calculada e
submetida 5. análise estatística. Como conclusão desse estudo, em dois casos, a cor inicial
foi equivalente para os três profissionais. Em seis casos, as cores foram equivalentes
apenas para dois avaliadores; e nos dois casos restantes, as seleções visuais foram
diferentes. Os valores de AE resultantes para as coroas convencionais foram mais altos do
que para as coroas com cor selecionada com o espectrofotômetro. Finalmente, nove das
dez coroas obtidas pelo Ultimo método foram preferidas às coroas convencionais, para
cimentação, quando avaliadas visualmente.
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9 DIFICULDADES CLINICAS NA SELEÇÃO DE COR E
SOLUÇÕES
Em manchamento dentário por tetraciclina, a grande dificuldade está em que a
pigmentação foi feita na formação do dente e, por isso, está constituída em todas as
camadas dentindrias, o que interfere no matiz natural do dente. Em casos de manchas de
grau leve, as facetas diretas de resina composta com uma camada de opacificador podem
resolver o caso. Em manchas de grau moderado, indica-se o clareamento caseiro seguido
de facetas diretas (quando boa parte é resolvida com o clareamento, a faceta pode ser
feita com opaco e sem desgaste). Em manchas de grau severo, faz-se o clareamento
doméstico e, em seguida, a faceta direta com desgaste e uso do opaco. Muitas vezes é
recomendada a confecção de facetas indiretas de porcelana.
Dentes com problema de hipoplasia de esmalte, descalcificação ou fluorose
dificultam a escolha da cor por não haver homogeneidade entre eles. Quando é realizada
uma restauração, é muito dificil que se devolva a mesma naturalidade característica desse
tipo de anomalia.
Microfraturas em esmalte muitas vezes proporcionam a penetração de pigmentos
alimentares ou de outras substâncias por haver uma comunicação infiltrativa entre o meio
externo e a dentina. Alem disso, problemas de ordem pulpar também podem gerar
escurecimento do dente devido a pequenos traumas. Portanto, a dificuldade não está em
se escolher uma cor, e sim na tentativa de se mascarar o problema e de atingir a mesma
tonalidade do dente adjacente. Nesses casos, pode-se executar facetas estéticas diretas
com uso do opacificador ou facetas indiretas de porcelana. Escurecimentos internos não
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são resolvidos apenas com a confecção de facetas estéticas, mas sim a partir da
associação com clareamentos internos.
Em dentes fraturados, a dificuldade está em se esconder a linha de fratura, o que
nos leva a confeccionar um bisel de 45 0 e uma pequena quantidade de opacificador, tanto
para se esconder a linha como para impedir a passagem de luz quando a resina híbrida
não se iguala à espessura e opacidade da dentina.
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10 CONCLUSÕES
O conhecimento da maneira pela qual a luz interage com os tecidos dentários é
indispensável para a substituição artificial da estrutura dental.
0 que o pro fi ssional observa dificilmente poderá ser comunicado ao técnico sem
uma padronização da linguagem utilizada por ambos, portanto tanto o dentista quanto o
técnico devem compreender a ciência das cores.
A fotografia é um bom método para comunicar as características dos dentes
naturais, para auxiliar o técnico na reprodução artificial dos dentes
Apesar de as escalas de cores ainda serem o método mais utilizado para a escolha
e comunicação da cor, este método muitas vezes define a cor por aproximação, pois

depende da análise visual subjetiva da cor, a qual depende das condições de iluminação e
da capacidade do observador, entre outros fatores. Portanto, sugere-se que este método
deve ser complementado com fotografias para diminuir o índice de erros durante o
processo.

SO
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