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RESUMO

Devido à procura dos pacientes por restaurações e reabilitações estéticas nas últimas
décadas, a pesquisa e a fabricação de materiais com finalidade biomimética se intensificaram.
Uma restauração estética e agradável depende de sua forma, superficie, translucidez e cor.
Comparando-se os passos da confecção de restaurações aos elos de uma corrente, a seleção de
cor representa o elo mais fraco da Odontologia estética. Apesar de numerosos autores terem
empenhado esforços em pesquisa e educação, perpetuam-se ainda as inconsistências em
ambos os métodos de avaliação de cor, visual e instrumental. Por este fato tornou-se
necessária uma revisão de literatura com o intuito de possibilitar uma abordagem planejada da
cor e a melhor compreensão dos problemas envolvidos. Este trabalho tem como propósito
realizar uma introdução A. ciência da cor, esclarecendo conceitos, organização, seleção
comunicação de cor na Odontologia.

Palavras-chave: cor, espaço de cor, propriedades ópticas, mapa cromático.
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ABSTRACT

The search for esthetic restorations and rehabilitations in the last decades has lead to the
research and the development of biomimetic materials. An esthetically pleasant restoration
depends on its shape, surface, translucency, and color. Shade selection may be compared to
the weakest link of the chain representing the steps of the restoration fabrication. In spite of
several authors have made efforts in research and education, there are still inconsistencies of
visual, and instrumental methods of shade determination. The aim of this literature review
was to provide a suitable approach for shade selection and a better comprehension of the
involved phenomena, and to clarify definitions, organization, selection and communication on
shade selection in Dentistry.

Key-words: color, color space, optical properties, chromatic map.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a pesquisa e a fabricação de materiais com finalidade
biomimética se intensificaram devido ao aumento de interesse dos pacientes por restaurações
e reabilitações estéticas que simulem a dentição natural em forma e função e aparentem ser
imperceptíveis. (Magne e Belser, 2002)

Por este motivo tornou-se uma meta dentro da Odontologia, o desenvolvimento de
métodos consistentes para alcançar tais objetivos. Pacientes e consumidores agora demandam
não somente uma boca saudável, mas também um sorriso perfeito. (Joiner, 2004)

Uma restauração estética e agradável depende de sua forma, superfície, translucidez e
cor. Comparando-se os passos da confecção de restaurações aos elos de uma corrente, a
seleção de cor representa o elo mais fraco da Odontologia estética. (O'Keefe, Strickler e
Kerrin, 1990)

HA décadas, Clark (1931) afirmou que os dentistas não estão preparados
educacionalmente para abordar o problema da cor. Atualmente a realidade mudou em alguns
aspectos, pois, numerosos autores têm empenhado esforços em pesquisa e educação com o
intuito de tornar possível uma abordagem planejada da cor e a melhor compreensão dos
problemas envolvidos. Porém, continua sendo verdade a essência da afirmação de Clark, pois,
apesar de todos os esforços, perpetuam-se ainda as inconsistências em ambos os métodos de

18

avaliação de cor - visual e instrumental — em grande parte por falta de padronização
metodológica dos pesquisadores, fabricantes de instrumentos de mensuração de cor e dos
materiais dentários. Poucas escolas de Odontologia seguem a orientação de Sproull (2001), de
que deveriam requerer um curso compreensivo em cor no curriculo pré-clinico ou clinico.

Como resultado da pesquisa na ciência da cor, novas técnicas e instrumentos de
seleção e reprodução de cor tem sido introduzidos pelos fabricantes, como escalas de cor e
espectrofotemetros de uso clinico, resolvendo alguns problemas e introduzindo outros, e até
mesmo criando-se a ilusão de que os problemas na abordagem do fenômeno da cor estejam
solucionados, e de que a avaliação visual de cor tenha se tornado obsoleta e dispensável.

Este trabalho tem como propósito realizar uma introdução à ciência da cor, através de
uma revisão de literatura, abordando e esclarecendo conceitos, organização, seleção e
comunicação de cor na Odontologia.

19
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONCEITOS E ORGANIZAÇÃO DA COR

2.1.1 Conceitos

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), cor pode significar Arias coisas: certo tipo de
luz, seu efeito no olho humano ou o resultado deste efeito na mente do observador. Cor 6

muito mais do que algo fisico; é o que vemos: o resultado da modificação ffsica da luz por
colorantes como observado pelo olho humano (chamado de UM processo perceptual) e
interpretado no cérebro. Para descrever cor e coloração, devemos entender alguma coisa sobre
cada uni destes aspectos.

Conforrne Preston (1986), basicamente a cor precise ser vista como um complexo
estimulo- recepção -interpretagtio (fisicol psicofisico e psicológico). Uma vez que estes
conceitos básicos do fenômeno da cor a° compreendidos, sua aplica980.aos problemas de cor
dos dentes pode lever a solup3es lógicas.

21

Bridgeman (1987) (apud JOINER, 2004) afirmou que o fenômeno da cor é uma

resposta psicofisica A. interação fisica da energia luminosa com um objeto, e a experiência
subjetiva de um observador individual.

2.1.1.1 Aspectos físicos

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), em 1730 Isaac Newton demonstrou, usando
um prisma para dispersar luz em um espectro, que a luz branca é normalmente composta de
todos os comprimentos de onda visíveis. A luz de qualquer fonte pode ser descrita em termo
de potência relativa (ou quantidade de luz) emitida em cada comprimento de onda. Colocando
esta potência como função do comprimento de onda, temos a curva de distribuição da energia
espectral da fonte de luz.

Segundo Vanini (1996), cor é luz, como definido pela fisica.

Figura 1 — Dispersão da luz branca em um espectro através de um prisma.
Fonte: http://www.physics.sfasu.edu/astro/color/graphics.html
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De acordo com Berne e Levy (1996), as radiações eletromagnéticas com comprimento
de onda entre 400 e 750 nm de comprimento constituem a luz visível, que são estímulos
fóticos eficazes capazes de ser detectados e interpretados pelo sistema visual.

Figura 2 - Espectro de luz visível relacionado ao comprimento de onda.
Fonte: http://vvww.handprint.com

2.1.1.2 Aspectos psico-fisicos

De acordo com Guyton (1988), os principais componentes do sistema visual são: (1) o
olho, que funciona como uma camera fotográfica para focalizar a imagem visual sobre a
retina; (2) a retina, que é parte do olho que converte a imagem visual em padrão de impulsos
nervosos transmitido pelo nervo óptico para o encéfalo; (3) o mecanismo encefálico para
interpretação dos sinais visuais e o mecanismo encefálico para o controle das funções motoras

dos olhos.

Conforme Heneine (1996), costumava-se comparar o olho a uma máquina fotográfica,
mas a comparação como uma câmara de televisão é mais adequada. Como a câmara de
televisão, o olho forma imagens, transforma a energia eletromagnética em energia elétrica, e

esses pulsos são levados ao cérebro.
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2.1.1.2.1 Fisiologia da visão

Segundo Preston e Bergen (1980), a luz refletida de um objeto entra em nossos olhos e
nós começamos a processar esta informação. A luz, o estimulo fisico, entra no olho e passa

pela cómea, pelos humores vítreos e aquosos e estimula as células receptoras da retina
denominadas cones e bastões. Estas células reagem à luz incidente secretando substancias

químicas que estimulam terminações nervosas.

Conforme Guyton (1988), a luz de todas as cores estimula os bastonetes, enquanto que
os cones são estimulados seletivamente pelos diferentes comprimentos de onda. Por
conseguinte, os cones são responsáveis pela visão das cores, em contraste com os bastonetes,
responsáveis pela visão em preto e branco ou claro-escura. Os elementos fotossensiveis da
retina, bastonetes e cones, convertem a imagem visual (energia luminosa) em impulsos
nervosos. Os bastonetes detectam a imagem em preto em branco, enquanto os cones detectam
as cores. Nas porções periféricas da retina, grandes números de bastonetes e de cones estão
ligados à mesma fibra do nervo óptico; a fovea, parte central da retina com cerca de 0,5 mm
de diâmetro, que é formada exclusivamente por cones muito delgados que se conectam célula
a célula, isto 6, um cone para cada fibra do nervo óptico. Esta area, portanto, possui excelente
acuidade visual e 6, a região da retina capaz de detectar e identificar as cores.

Segundo Berne e Levy (1996), a luz entra no olho e atinge os fotoceptores de um
epitélio sensorial especializado: a retina. Os fotoceptores incluem bastonetes e cones. Os

bastonetes tem baixos limiares para a detecção da luz e operam melhor sob condições de
iluminação reduzida (visão escotópica). No entanto, os bastonetes não fornecem imagens

24

visuais bem definidas, nem contribuem para a visão em cores. Os cones, em contraste, não são
tão sensíveis à luz quanto os bastonetes e, portanto, operam melhor sob a luz do dia (visão
fotópica). Os cones são responsáveis pela alta acuidade visual e pela visão em cores. A

acuidade visual é maxima na parte central da retina: a macula liltea.

OLHO
(a partir de cima)

córnea --

iris

lente müsculo_
cliliar

escler6ticer,
retina -_

fovea

ponto cego -_
nervo Optic() -

RETINA, Wee '

-

COROIDE

•

-

BAS
TONE CONE
TE

núcleo

segmento
interno

I n, Up OV UI LUe0

corpo sinaptico

segmento
externo
fotopigmento

Figura 3 - Estrutura do olho e composição celular da retina.
Fonte: adaptado de http://www.handprint.com
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Heneine (1996) afirmou que existem cerca de 130 milhões de bastonetes e 7 milhões de
cones, distribuídos em um arco de 180 0 na retina. A visão de detalhe se faz em uma area tão
pequena, 0,28 mm2, que o Angulo de visão é de apenas 10 e a altura da imagem da retina não
excede 0,3 mm — diâmetro da fifwea.

Segundo Berne e Levy (1996), o olho pode distinguir dois aspectos da luz: seu brilho
(ou luminescência) e seu comprimento de onda (ou cor). A luz precisa ser absorvida para que
possa ser detectada pela retina. A absorção da luz é feita pelos pigmentos visuais, que estão
localizados nos segmentos externos dos bastonetes e cones. 0 pigmento encontrado nos
segmentos externos dos bastonetes é a rodopsina, ou púrpura visual (porque tem aspecto
púrpura após a absorção da luz verde e azul). Os bastonetes contêm muito mais fotopigmentos
que os cones. Isso explica, em parte, sua maior sensibilidade A. luz. Um único Non pode
provocar uma resposta de um bastonete, enquanto que são necessárias várias centenas de
f6tons para resposta de um cone. Além de possuírem mais fotopigmentos e um sistema de
amplificação de sinais melhor que os cones, há muito mais bastonetes que cones. Assim os
bastonetes funcionam melhor na penumbra.

Figura 4- Simulação tridimensional da estrutura da rodopsina
Fonte: http://vvww.handprint.com
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Billmeyer e Saltzman (1981) declararam que do ponto de vista de cor, o efeito de um
objeto sobre a luz pode ser descrito por sua transmitfincia espectral ou curva de refletância
(para materiais transparentes ou opacos, respectivamente), ambas necessárias para objetos
translúcidos. Estas curvas mostram a fração da luz refletida em cada comprimento de onda a
partir do material (comparada àquela refletida de um padrão de reflexão branco apropriado)
ou transmitida através deste (comparada àquela transmitida por um padrão apropriado,
freqüentemente o ar).

De acordo com Okuno, Caldas e Chow (1986), a maior parte dos objetos encontrados
na natureza não é luminosa por si; esses objetos absorvem uma parte e refletem outra parte da
luz que incide sobre eles. A cor de um objeto é determinada pela composição da luz por ele
refletida. Os objetos vermelhos absorvem todos os raios do espectro visível, exceto os
vermelhos. Os objetos verdes absorvem o vermelho, o azul e o violeta, enquanto que os
objetos amarelos absorvem uma estreita faixa do espectro visível que corresponde ao azulvioleta e refletem os raios verde, amarelo e alaranjado. Acredita-se, com base em teste
psicológicos, que os cones nos olhos humanos são sensíveis as cores primárias: azul, verde e
vermelho. A absorção dos três tipos de pigmentos pelos cones criam impulsos nervosos que
são enviados ao cérebro como tristimulos i (X,Y e Z). As cores intermediárias são
interpretadas pelo cérebro de acordo com a combinação de respostas dos vários tipos de
cones. Por exemplo, a luz amarela estimula os cones sensíveis ao verde e ao vermelho de
maneira aproximadamente igual.

Quantidade das 3 cores primaries que determinam tridimensionalmente um estimulo colonmetrico
Fonte — Kuehni e Marcus, 1979
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Figura 5 — Curvas de sensibilidade para os cones (brancas) e bastonetes (preta).

0 pico de resposta varia de 550 nm a 500 nm A noite.
Fonte: http://mintaka.sdsu.edu

Conforme Berne e Levy (1996), os pigmentos visuais nos segmentos externos dos
cones tem opsinas que diferem dos da rodopsina. 0 resultado é que os três tipos de pigmentos
dos cones absorvem melhor a luz nas porções azul, verde ou vermelha do espectro da luz
visível. Presume-se que as diferenças de absorção expliquem a visão em cores, de acordo com

a teoria tricromática. A base da teoria tricromática é que qualquer cor pode ser produzida pela
mistura adequada de três outras cores. Como existem três tipos de pigmentos dos cones,
propôs-se que esses pigmentos, de algum modo permitem uma análise neural da mistura de
cores. Contudo, deve haver também um sistema neural para a análise do brilho da cor, porque
a absorção da luz por um pigmento visual depende, em parte, do comprimento da onda e em
parte da intensidade da luz.
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Figura 6 — As três cores primárias do sistema aditivo — azul, verde e vermelho — combinando-se para formarem
as três cores primárias do sistema substrativo: ciano, magenta e amarelo.2
Fonte: http://www.handprint.com

Segundo Sproull (2001), se as três concentrações de pigmento forem iguais, o objeto
observado é branco.

2.1.1.3 Aspectos psicológicos

Segundo Preston e Bergen (1980), os impulsos são conduzidos pelo nervo óptico
através do gânglio geniculado lateral, ao centro da visão no cérebro anterior. A interpretação
desta mensagem é um fenômeno psicológico, que pode ser alterado por aberrações fisicas
(distorções das cores pela córnea e lentes, por propriedades de cor anômalas dos cones), pela
experiência passada do receptor, desvios, etc. Desta forma, a cor que se enxerga possui
componentes fisicos, psicofisicos e psicológicos, podendo sugerir que a "cor" existe somente
na mente.

Sistema Aditivo. R=red (vermelho), G=green (verde) B=blue (azul)
Sistema Subtrativo. C=cian (ciano), M=magens (magenta) Y=yellow (amarelo)
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Segundo Preston (1986), apesar de que a ciência da cor seja mais um programa de
pesquisa do que um corpo unificado de conhecimentos e que os estudiosos das diversas
disciplinas da cor nem sempre concordem sobre a inter-relação dos aspectos fisicos,
psicofisicos e psicológicos da cor, lid concordância nos aspectos que são de maior interesse
para a profissão odontológica.

Conforme Guyton (1988), já a nível da retina, a imagem visual começa a ser analisada.
A retina decompõe a imagem visual em dois componentes. 0 primeiro componente é o de
luminosidade. Isto 6, algumas das fibras do nervo óptico transmitem sinais para o cérebro,
indicativos da intensidade luminosa geral, vigente da cena que é observada. 0 segundo
componente é uma série de sinais indicativos de variação da intensidade luminosa. Além
desses sinais, os cones para as cores respectivas enviam sinais adicionais, indicadores dos
contrastes de cores.

2.1.1.4 Dimensões da cor.

Burnham, Hanes e Bartleson (1963) (apud SPROULL, 2001) declararam que os
nomes das três dimensões podem variar, porém, não as dimensões em si mesmas. Cores de
objetos (separado dos aspectos espaciais e temporais) podem variar, mas não de um modo que
não possa ser descrito em termos de combinações entre estas três dimensões.
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Billmeyer e Saltzman (1981) declararam que três — e somente três — quantidades (que
os autores chamam de coordenadas de cor) podem ser especificadas para descrever cor.
Apesar de somente tits dimensões serem necessárias para descrever cor, elas não são
suficientes para descrever a aparência dos objetos. Outras qualidades, como textura de
superficie, polimento, tamanho, e cores dos objetos vizinhos também afetam a aparência de
um objeto. Uma forma de descrever cor e entender suas dimensões consistia no experimento
da "Ilha Deserta" discutido por Judd (1975). Nesta ilha haveria pedras de diferentes cores e
alguém seria solicitado a encontrar uma forma de separá-las e organizá-las de acordo com a
cor. 0 primeiro passo seria separar as pedras cromáticas das acromáticas. Examinando as
acromáticas, o observador poderia organizá-las logicamente em uma série iniciando pelo
branco, passando pelo cinza claro ao escuro, e finalizando com o preto. Este arranjo em
termos de uma qualidade única, luminosidade, proporciona um lugar para cada pedra
acromática no conjunto. Outro nome comum para esta qualidade é valor.

"Ir
II 1

'.

escuro

claro

Figura 7 - Variação de luminosidade. Matiz e croma permanecem constantes
Fonte: adaptado de http://www.handprint.com

As pedras cromáticas diferem não somente em luminosidade, e inicialmente o
observador poderia separá-las por matiz — em diferentes pilhas que ele chamaria vermelhas,
amarelas, verdes e assim sucessivamente.
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•11111 0 1111111111
verde
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vermelho

Figura 8 - Diferenças em matiz. Saturação e luminosidade permanecem constantes.
Fonte: http://www.handprint.com

Cada pilha de um dado matiz poderia então ser separada por luminosidade, assim
como foram as pedras acromáticas. Porém, além das qualidades valor e matiz, o observador
veria que alguma de suas pedras vermelhas (e aquelas de outros matizes também), apesar de
terem o mesmo matiz e luminosidade, difeririam umas das outras em quantidade de cor:
croma ou saturação. Esta terceira qualidade mostra o quanto as cores das pedras diferem do
cinza.

Figura 9 - Diferenças em saturação. Matiz e luminosidade permanecem constantes.
Fonte: http://www.handprint.com
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Sproull (2001) declarou que a cor é complexa e envolve fenômenos subjetivos e

objetivos, porém, há leis para a cor assim como outras leis na natureza Clark a firmou: "Cor,
como forma, possui tees dimensões, porém, a muitos de nós não foi ensinado seus nomes,
nem suas escalas de mensuração. Em outras palavras, nós, como dentistas, não somos
instruidos educacionalmente para abordar o problema da cor". A cor, assim como a forma
fisica, também possui três dimensões. Estas dimensões são mensuráveis precisa e

absolutamente, mas a subjetividade modifica algumas das suas medidas.

Vanini e Mangani (2002) declararam que a literatura odontológica discutiu e suportou

a teoria tridimensional (matiz, croma e valor) formulada pelo artista americano Munsell por
mais de um século. Estes autores declaram também que em 1982, Mula introduziu outra
dimensão (caracterização) a este modelo, expandindo, desta forma, as dimensões de cor de

três para quatro.

2.1.2 Organização

da cor

De acordo com Billmeyer e Saltzman (1981), as coordenadas de cor são largamente
utilizadas para organizar a cor em um modo sistemático. Estes sistemas para organizar e
descrever a cor através de suas coordenadas são denominados sistemas de ordenação de cor
ou espaços de cor, e tem o objetivo de facilitar a escolha de uma cor mais apropriada para urn
dado propósito. Estes sistemas podem ser (1) baseados em amostras fisicas e aqueles (2) que
são apenas incidentalmente associados a coleções de amostras fisicas.
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Grupo 1:
a) Arranjos aleatórios
b) Arranjos baseados no comportamento dos colorantes,
c) Arranjos baseados em leis de mistura de cores
d) Arranjos baseados em passos de percepção visual equivalente.
o Sistema Munsell
o Sistema OSA de Escalas Uniformes de Cor
o Natural Color System (NCS)
o Chroma Cosmos 5000

Grupo 2:
a) Sistema CIE.

De acordo com Sproull (2001), a natureza tridimensional da forma (comprimento,
largura e altura) é um conceito familiar, porém a natureza tridimensional da cor nãofacilmente compreendida. É possível ordenar cor de uma maneira que faça compreensível este
enigma tridimensional.

Segundo Preston (1986), se alguém for a uma loja de tintas para selecionar uma cor
para sua sala de estar e o vendedor the mostrar um conjunto de amostras que misture azuis,
vermelhos e amarelos de uma maneira ilógica, esta pessoa poderia ficar aborrecida e ir a outra
loja. A ordem lógica, ou espaço de cor, significa que as amostras de cor são arranjadas de
modo que permitam uma ordenação tridimensional e interpolação entre si.
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2.1.2.1 Linguagem Universal de Cor

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), a Linguagem Universal de Cor (UCL)
proporciona o uso de seis níveis de precisão para descrever cor, através de nomes (níveis 1-3)
ou notações numéricas (níveis 4-6), diretamente relacionados aos mais conhecidos sistemas
de organização de cor.

Tabela 1 - Linguagem universal de cor. Níveis de precisão em
Nível

Numero de divisões
do sólido de cor
Tipo de designação
de cor

Exemplos de
designação de cor
Aplicabilidade

geral.

comunicação de cor.

Nível I
13

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

29

267

943-7.056

Aprox. 5.000.000

Matizes
gendricos

Todos os
nomes dos
matizes e
neutros

Marrom

Marromamarelado

ISCC-NBS
Todos os
nomes dos
matizes e
neutros com
modificantes
Marromamarelado
claro

Sistemas de
Ordenação de
Cor.
(coleções de
padrões de
cor)
Munsell
I OYR 6/4

Aprox.
100.000
Notação de
Munsell
Visualmente
Interpolada

--+

91/2YR 6.4/41/4

CIE (x,y,Y) ou
Notação de
Munsell
Instrumentalmente
interpolada
3.395
y=0.382
Y=35.6 ou
9.6YR 6.45/4.3

Aumento na precisão da designação de cor —.

Fonte: adaptado de Billmeyer e Saltzman (1981)

Segundo Tung et al.. (2002), os dois sistemas largamente usados para descrever cor
são os Sistema de Munsell e o Sistema CIE (Commission International de l'Éclairage) de cor.

2.1.2.2 Sistema Munsell de Cor

Conforme Preston (1986), o matiz é a "qualidade da sensação, de acordo com a qual
um observador percebe os comprimentos de onda da energia radiante". Deve-se ressaltar que
os nomes dos matizes não localizam comprimentos de onda individuais.
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Sproull (2001) afirmou: "0 gráfico de cor de Munsell pode ser comparado a uma
esfera ou a um cilindro, devido ao fato de ser uma figura tridimensional irregular que possui
características de ambos. A relação de uma cor com a outra torna-se aparente quando a
organização das cores dentro do gráfico tridimensional é entendida. Um eixo descolorido ou
acromático estende-se através do centro do cilindro, branco puro no topo e preto puro na base.
Uma série de cinzas, progredindo do branco ao preto em graus visuais equivalentes, conecta
essas extremidades. Cores (matizes) estão dispostas em volta deste eixo, e dentro de cada
matiz, as cores são dispostas em escalas de acordo com sua luminosidade/obscuridade (valor)
e sua pureza ou saturação (croma). Cores luminosas estão em direção ao topo do cilindro;
cores escuras dispõem-se em direção à base. As cores mais saturadas estão na superficie
externa do cilindro, e se tornam progressivamente mais acinzentadas ao se aproximarem do
eixo cinza de valor. Dentro de cada escala de matiz, valor e croma, os intervalos foram
escolhidos para representar um espaçamento visual equivalente sob uma fonte de luz
padronizada. 0 cilindro pode ser considerado como uma série de rodas empilhadas uma sobre
a outra, cada roda com luminosidade crescente quando progredimos para o topo do cilindro. 0
centro de cada roda representa o eixo de valor. Os matizes são dispostos seqüencialmente ao
redor da margem. Os raios representam as gradações de croma do eixo descolorido até aos
matizes mais saturados da margem."
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Figura 10— Gráfico de Munsell em formato de cilindro.
Fonte: adaptado de http://www.handprint.com

Para Fondriest (2003), o matiz é uma interpretação fisiológica e psicológica de uma
quantidade de comprimentos de onda. Duas luzes misturadas produzem uma terceira cor, e o
olho humano não é capaz de detectar sua natureza composta. 0 matiz percebido é o
dominante ou o comprimento médio de onda. Quando o croma é aumentado, o valor é
diminuído; croma e valor estão inversamente relacionados. 0 aumento da translucidez
diminui o valor pelo fato de menos luz retornar aos nossos olhos.

Segundo Joiner (2004), a cor pode ser descrita de acordo com o espaço de cor de
Munsell em termos de matiz, valor e croma. Matiz é o atributo de uma cor que possibilita ao
indivíduo distinguir entre diferentes famílias de cor, por exemplo, vermelhos, azuis e verdes.
0 Valor indica o brilho de uma cor, variando do preto puro ao branco puro. 0 Croma é o grau
de saturação da cor e descreve a força, intensidade ou vivacidade de uma cor.
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2.1.2.3 Sistema CIE Lab

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), em 1931 o CIE (Commission International de
1 tclairage) introduziu o elemento de padronização de fonte e observador, e a metodologia
para derivar números que proporcionam a mensuração de uma cor vista por um observador
padrão, sob uma fonte padrão de iluminação. Assim, recomendou

o uso de fontes

padronizadas A, B e C. A fonte A é uma lâmpada de filamento de tungstênio operando a uma
temperatura de cor de 2854 K. As fontes A e B derivam da fonte A, projetando-se sua luz
através de filtros líquidos. A fonte B, com temperatura de cor de aproximadamente 4800 K, é
uma aproximação da luz do entardecer. A fonte C, com temperatura de cor de
aproximadamente 6500 K, é uma aproximação da média da luz do dia. Em 1931, a segunda
maior recomendação do CIE foi a de um observador padrão cuja visão de cor fosse
representativa da média da população humana com visão normal de cor. As cores do espectro
necessárias para uma pessoa com visão normal de cor selecionar qualquer das outras cores do
espectro são r, g e b; onde r=700 nm, g=546 nm e b=436 nm. Em 1931, o CIE adotou a média
de dados r, g e b para um pequeno numero de observadores como a definição experimental
para o observador padrão CIE 1931. Em 1965 o CIE recomendou uma série de iluminantes
para complementar A, B e C, baseado em estudos definitivos da distribuição espectral de
energia da luz do dia natural. 0 mais importante destes iluminantes é a D65 com temperatura
de 6500 K, alternando-se com iluminantes de 5500 e 7500 K.
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Figura 11 - Temperaturas de cor em relação a um corpo negro.
Fonte: http://www.midnightkite.com

Segundo Joiner (2004), em 1976 o CIE (Commission International de l'Éclairage)
definiu um espaço de cor, CIE L*a*b*, que suporta a teoria aceita da percepção de cor

baseada em três receptores de cor separados (vermelho, verde e azul) dentro do olho e é
correntemente um dos mais populares espaços de cor. Neste espaço tridimensional de cor, os
três eixos são L* ; a* e b*.

De acordo com Zhang, Griggs e Benham (2004), no espaço de cor CIE Yxy, a
coordenada Y representa um fator de luminosidade expresso como um percentual baseado em
uma superficie branca com uma refietância de 100%, ao passo que x e y correspondem As
coordenadas de cromaticidade do Diagrama de Cromaticidade CIE.
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Figura 12— Espaço de cor CIELab.
Fonte: adaptado de http://www.handprint.com

Segundo Analoui et al. (2004), no espaço CIE L*a*b* há 3 coordenadas: L*, a*, e b*.
L* indica luminosidade, que varia de 0 (preto) a 100 (branco). As quantidades a* e b* são
coordenadas de cromaticidade que indicam as direções de cor: a* positivo corresponde A
direção vermelha, enquanto que a* negativo indica a direção verde; valores b* positivo e
negativo correspondem As direções amarela e azul, respectivamente. 0 eixo central, ou zero
do plano a*b*, é a escala L* acromática. O espaço de cor CIE L*a*b* é comumente usado
nos estudos perceptuais e para avaliação da cor dental por causa de sua cobertura
(aproximada) visualmente uniforme do espaço de cor. Neste espaço de cor, a diferença de cor
entre 2 objetos com cores Cl = (L*1,a*1,b*1) e C2 = (L*2,a*2,b*2) é definida como a seguir:
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Esta definição pode ser utilizada para avaliar a diferença de cor entre um dado dente e
amostras dentro de uma escala de cor.

Segundo Johston e Kao (1989) (apud PAUL et al., 2002), na cavidade oral, somente
podem ser percebidos valores iguais ou maiores que 3.7 AE, porque diferenças de 1 AE
podem somente ser identificadas sob condições padronizadas em laboratório.

De acordo com Ertan e Sahin (2005), as especificações CIE L*a*b* determinam que
variações de cor com um valor mais baixo do que 1AE não podem ser detectadas pelo olho

humano.
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2.2 LUZ E COR NOS DENTES NATURAIS

Segundo Kuwata (1988), a coloração tridimensional do dente natural é formada: 1)
pela coloração das camadas de esmalte e dentina; 2) o grau de transparência do esmalte e da
dentina; 3) a difusão da luz refletida na superficie da dentina; 4) a difusão da luz refletida
baseada no grau de polimento e das ondulações da superficie do esmalte; 5) a coloração da
superflcie dentária. As pequenas ondulações que aparecem na superficie do dente natural
variam de pessoa para pessoa, de local e também da parte da superflcie, mas a quantidade
delas influencia na dispersão da luz refletida e na coloração. 0 contraste de transparência
entre o esmalte e a dentina também difere grandemente de acordo com a pessoa.

Segundo Vanini (1996), a definição da melodia cromática origina-se da hipótese de
assonância entre música e cor. Em um dente natural, as ondas de luz produzem uma mistura
de consonfincias e dissonâncias. Um fisico do século IX lançou a hipótese de que as cores na
dentição eram arranjadas em uma ordem natural, similar à maneira que as notas musicais são
dispostas em escalas. As combinações de cores, como os acordes musicais, poderiam ser
dissonantes. Na escala de cor, de acordo com o físico, o tom mais claro era o amarelo, seguido
por laranja, vermelho, verde-azul-celeste, azul, e violeta escuro.

Segundo Touati, Miara e Nathanson (2000), a cor do dente natural é um verdadeiro
mosaico, na escala "branco-amarelada". Esta harmonia de cores varia de um indivíduo para o
outro ou mesmo de um dente para outro. As razões para essas variações cromáticas são
dependentes de uma série de considerações e o fator hereditário também desempenha um
papel importante.
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Fondriest (2003) afirmou que os matizes dos dentes naturais tendem a se apresentar
em uma variação de amarelo a amarelo-laranja.

Figura 13 — Harmonia de cores nos dentes naturais.
Fonte: Adolfi, 2004

2.2.1 Dinâmica da luz nos dentes naturais

Segundo Touati, Miara e Nathanson (2000), a cor dos dentes naturais é afetada por
vários parâmetros. Ela depende da espessura, composição e estrutura dos tecidos que formam
o dente. Estes três parâmetros se alteram através da vida, portanto, influenciando a cor dental.

0 dente consiste dos seguintes tecidos: polpa dental, dentina e esmalte. Cada um desses
tecidos possui diferentes propriedades ópticas.
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Figura 14— Dentições jovem, meia-idade e idosa.
Fonte: Adolfi, 2004.
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Figura 15 — Desenho esquemático das características observadas em dentes com diferentes idades.
Fonte: Parreira e Santos (2005)
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Segundo Joiner (2004), a cor de um dente é determinada por uma combinação de suas
propriedades ópticas. Quando a luz encontra um dente, quatro fenômenos associados com a
interação do dente com o fluxo de luz podem ser descritos: (1) transmissão especular da luz

através do dente, (2) reflexão especular na superfície, (3) reflexão difusa da luz na superfície e
(4) absorção e dispersão da luz dentro dos tecidos dentais.

Figura 16 — A aparência dental é a somatória da luz refletida, transmitida e que sofre fluorescência e

opalescd'ncia.
Fonte: Meyenberg, 1994
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2.2.1.1 Propriedades ópticas dos dentes naturais

De acordo com Vanini (1996), a luz refletida e refratada (a última se difunde no
Ulterior) realça uma área de alta translucidez entre esmalte e dentina que os ceramistas
denominam "camada vitrea" ou "camada de alta difusão". Esta camada é visível nas secções
que são trans-iluminadas sob o estereomicroscópio na forma de uma linha branca/azul celeste
e pode ser identificada histologicamente como uma matriz protéica altamente concentrada.
Esta matriz, formada presumivelmente por enamelinas ou amelogeninas, é normalmente
degradada ao longo do tempo, embora alguns dentes retenham características de alta refração
e difusão da luz.

Touati, Miara e Nathanson (2000) declararam que o volume da polpa varia
consideravelmente com a idade, sendo maior em dentes jovens, e isto tem influência na cor
total, impondo uma aparência rosada, freqüentemente proeminente nas superficies linguais. A
cavidade pulpar estreita-se significativamente no decorrer do tempo e sua influência sobre a
cor do dente é diminuída. A dentina é o tecido mais importante em termos de cor, e circunda a
cavidade pulpar. 0 baixo conteúdo mineral da dentina (aproximadamente 70%) explica a
opacidade da dentina primária. Os tdbulos dentindrios, peculiares 6. dentina primária, levam a
difração seletiva da luz, portanto, certos raios são absorvidos e outros refletidos, e tal difração
resulta em sua opacidade. A dentina secundária fisiológica tem maior conteúdo mineral e por
isso é menos opaca e também apresenta alta cromaticidade. A dentina esclerótica é
normalmente mais saturada que a dentina primária e a secundária e limita-se A região da
injúria. A aparência óptica do esmalte dental depende de sua composição, estrutura, grau de
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translucidez, opalescencia e textura superficial. Estes parâmetros se modificam durante a vida,
afetando as propriedades ópticas do esmalte. A espessura do esmalte varia de acordo com a

região do dente. No terço incisal o esmalte pode atingir 1,5 mm, sendo que em dentes jovens a
crista geralmente é composta exclusivamente de esmalte, apresentando uma translucidez
especial azulada devido ao efeito opalescente que pode se estender até as superfícies

proximais. No terço médio, o esmalte se afina e torna-se menos translúcido. No terço cervical
o esmalte torna-se muito fino (0,2-0,3 mm) e a dentina se mostra através dele, criando um
efeito muito mais opaco.

De acordo com Fondriest (2003), os dentes naturais apresentam muitas características

ópticas que aumentam a complexidade do que enxergamos.

Segundo Dozic et al. (2004), a determinação das propriedades ópticas dos dentes
depende principalmente de sua morfologia interna e externa. Dentre as propriedades ópticas e
fatores que influenciam na cor e nos modos de aparência dos dentes podemos citar:

2.2.1.1.1 Brilho e polimento

Fondriest (2003) afirmou que luminosidade de uma coroa pode ser aumentada de duas
formas: utilizando uma cerâmica mais clara (diminuição do croma) ou pelo aumento da

reflexão da superficie. A diminuição do valor significa que menos luz irá retornar do objeto
iluminado, pois mais luz está sendo absorvida, dispersa ou transmitida.

48

Figura 17 — Dentes com baixo, médio e alto brilho.
Fonte: Adolfi, 1994
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Fondriest (2003) afirmou que

a aparência dos dentes

é determinada

predominantemente pela forma como a luz interage com as superfícies curvas e variadas. A
substituição de um dente por uma prótese atrativa começa com um desenho da silhueta e
forma da superfície vestibular, pois estes fatores determinam como a maior parte da luz será
refletida. 0 ato de tornar lisa a textura vestibular de um dente fará com que o dente pareça
mais claro e brilhante e 6, portanto, um determinante primário da luminosidade. A morfologia
de superficie afeta a forma como a luz interage com a superfície dental e, desta maneira, a
qualidade e quantidade de luz que retorna aos nossos olhos. Existe uma ordem de magnitude
que diferencia brilho (polimento) de textura. A redução do brilho da superfície de um pedaço
de vidro de janela, através do jateamento ou condicionamento, produzirá uma aparência
branca fosca. A luz, ao atingir a sua superfície, sofre dispersão irregularmente, provocando
um aumento na opacidade. Ao tornar-se menos translúcido, a luminosidade do vidro aumenta.

Figura 18— A aparência das dunas de areia varia com o contorno da superficie e o ângulo de iluminação.
Fonte: Fondriest (2005).
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2.2.1.1.2 Translucidez

Sekine et al. (1975) (apud CHICHE e PINAULT, 1996) estudaram a translucidez dos
dentes naturais e a dividiram em 3 classes:

o Tipo A: dentes que apresentam pouca ou nenhuma translucidez. Quando
presente encontra-se distribuída por toda a superfície dos dentes.
o Tipo B: dentes que apresentam translucidez somente na regido incisal.
o Tipo C: dentes que apresentam translucidez nas regiões incisal e proximal.
Na borda incisal pode gerar um efeito de halo.

Figura 19— Translucidez do Tipo A.
Fonte: Adaptado de Parreira e Santos, 2005.
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Figura 20— Translucidez do Tipo B.
Fonte: Adaptado de Parreira e Santos, 2005.

Figura 21 — Translucidez do Tipo C.
Fonte: Adaptado de Parreira e Santos, 2005.
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Segundo Hasegawa, Ikeda e Kawaguchi (2000), o parâmetro de translucidez (TP) de
um material, sugerido para as próteses dentárias:
L 02 ± (a*B a*w)2 ± (b*B _ b*02 } / 2
TP= {(L*B —*

0 B subscrito refere-se ao parâmetro de cor sobre um fundo preto e o W subscrito

sobre um fundo branco. Quanto maior o TP, maior a translucidez.

Conforme Antonson e Anusavice (2001), a translucidez é quantidade relativa de
transmissão de luz ou refletância difusa da superficie de um substrato através de um meio

turvo.

De acordo com Fondriest (2003), os dentes humanos são caracterizados por graus
variados de translucidez, que pode ser definida como o gradiente entre o transparente e o
opaco. Esta translucidez varia com o ângulo de incidência, textura da superficie, brilho,
comprimento de onda e nível de desidratação. Através da translucidez se obtém a
profundidade de cor e a ilusão de um dente vital natural.

Segundo Zhang, Griggs e Benham (2004), a luz incidente pode ser calculada pela
reflexão, absorção ou transmissão. Se somente parte da luz é dispersa e absorvida e a maioria
é transmitida difusamente o material parecerá translúcido.

Parreira e Santos (2005) afirmaram que a translucidez varia de individuo para
indivíduo, e em mesmo indivíduo, de acordo com sua idade. t um parâmetro dificil de ser

analisado e transmitido ao TPD, pois as escalas de cor não possuem variações de translucidez,
considerando-se somente um grau de translucidez padrão.
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2.2.1.1.3 Fluorescência

Segundo Vanini (1996), devido aos seus componentes orgânicos, a dentina apresenta a
fluorescência, que ocorre quando um corpo absorve energia luminosa e então a difunde de

volta para o espectro visível. Para que a fluorescência ocorra, a emissão deve ocorrer com 10-8
segundos de ativação. Na natureza, o fenómeno é criado pelos raios ultravioleta (UV) da luz
solar. Depois de penetrar no esmalte e alcançar a dentina, os raios UV excitam a
fotossensividade da dentina. Dentes naturais expostos à luz ultravioleta exibem uma

fluorescência com um espectro de emissão que varia do branco intenso ao azul claro.

Matsumoto, Kitamura e Araki (1999) afirmaram que a intensidade da fluorescência
dental aumenta linearmente durante o tempo de vida, sugerindo que ela é produzida como
resultado do processo fisiológico de envelhecimento.

Touati, Miara e Nathanson (2000) declararam que substâncias que emitem um certo

tipo de luz quando atingidas por raios ultravioletas invisíveis são descritas corno
fotoluminescentes. Tais substancias podem ser divididas em dois grupos:

o

Fosforescentes: que continuam a emitir luz visível após os raios
ultravioletas as atingirem;

o

Fluorescentes: que emitem luz visível somente enquanto os raios
ultravioleta estão atingindo-as.
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De acordo com Fondriest (2003), os pós fluorescentes adicionados aos materiais
cerâmicos (utilizados para aumentar a quantidade de luz que retorna ao observador, bloquear

manchas e diminuir o croma) são especialmente importantes quando se tem cores com valores
altos, pois, se pode aumentar o valor sem alterar negativamente a translucidez quando estes
são colocados dentro das camadas de cerâmica de dentina.

Segundo Joiner (2004), a combinação de fluorescência da dentina e esmalte produz o
efeito de realce da luminosidade ou valor dos dentes.

Figura 22— Coroas cerâmicas sob luz visível, e sob luz ultravioleta, demonstrando fluorescência.
Fonte: Adolfi, 2005.
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2.2.1.1.4 Opalescencia

De acordo com Bosch e Coops (1995) (apud FONDRIEST, 2003), quando iluminadas,
as pedras opalas e o esmalte dentário trans-iluminam os vermelhos e dispersam os azuis,
dentro de seus corpos; assim, o esmalte parece azulado, embora seja incolor.

Segundo Vanini (1996), o esmalte de um dente natural conta com o fenômeno da
opalescência, uma de suas características de translucidez que realça os componentes de onda
curta do espectro de luz que o atinge, criando os matizes azul-cinza claros que se tornam
claramente visíveis ao nível do halo incisal.

Garber, Adar e Goldstein (2000) (apud FONDRIEST, 2003) afirmaram que os efeitos
opalescentes do esmalte iluminam o dente e proporcionam a este profundidade óptica e
vitalidade.

Figura 23 — Efeito de opalescência sob luz refletida e transmitida.
Fonte: Adolfi, 2005.
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De acordo com Vanini e Mangani (2001), no halo incisal o olho humano reconhece o
cinza, azul branco e âmbar. As várias gradações de cor mais freqüentemente encontradas são
o azul (em crianças) e cinza (em adultos), enquanto que halos âmbar são mais freqüentemente
presentes em dentições idosas.

Segundo Lee, Lu e Powers (2005), a opalescência é uma propriedade óptica, onde ha a

dispersão da luz dos comprimentos de onda mais curtos do espectro visível, dando ao material
uma aparência azulada sob a luz refletida e uma aparência laranja/marrom sob luz transmitida.
Estes autores realizaram um estudo com o objetivo de determinar a opalescência das resinas
compostas com o auxilio de um espectrofotõmetro. Foram analisadas quatro resinas
compostas, num total de 10 cores, para as quais a cor A2 foi utilizada como cor de

refer8encia. Uma resina sem carga foi selecionada como material de controle. Espécimes (38
mm de diâmetro e 1 mm de espessura) foram confeccionadas através de filmes de polietileno.
Tres espécimes foram confeccionados para cada cor das resinas compostas testadas. Depois
de fotopolimerizadas por 90 segundos cada, em ambos os lados, os filmes foram removidos.
Os espécimes foram armazenados a 37 °C, 100% de umidade relativa, por 24 horas antes da

mensuração. A cor foi medida de acordo com a escala CIE L*a*b* nos modos de refletáncia
'
e
transmitincia relativos ao iluminante padrão D65 por um espectrofotõmetro de reflexão
(Color-Eye 7000, GretagMacbeth Instruments Corp., New Windsor, NY, USA). A cor foi
medida no modo de refle Ccincia sobre os fundos brancos e pretos para determinar o parâmetro
de translucidez. As mensurações foram repetidas tits vezes para cada espécime e a leitura
final obtida através da média das três leituras. Foram calculadas as diferenças em cor e

parâmetros de cor (valor, croma e matiz) entre a cor refletida e a cor transmitida. Mudanças
em cor, coordenadas de cor e parâmetros de cor, entre as cores refletidas e transmitidas, OP,

TP e DME foram analisados pelo método ANOVA com as variáveis independentes dos
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materiais e cores das resinas compostas, e as médias foram comparadas pelo teste de múltiplas
comparações de Tukey no nível de significância 0.01. 0 parâmetro de opalesancia (OP) foi
calculado como a diferença na coordenada azul-amarelo (Ab*) e parâmetro vermelho-verde
(Aa*) entre as cores transmitidas e refletidas de espécimes de 1-mm de espessura. 0 efeito de
mascaramento foi calculado como a diferença de cor entre a cor de um fundo preto e a cor do
espécime sobre o fundo preto. A opalescencia variou por marca e cor das resinas compostas,
e contribuiu para o mascaramento da cor de fundo junto com a o parâmetro de translucidez.

2.2.1.1.5 Intensidades

De acordo com Vanini (1996), no esmalte do dente natural, hi matizes visíveis de
branco, que freqüentemente aparecem como

linhas

transversals na superficie do dente.

Portanto, na restauração de superficies de esmalte o clinico é desafiado a:

o Reproduzir o mesmo grau de translucidez do esmalte a ser restaurado;
o Inserir matizes de branco no material para personalizar a restauração;
o Reproduzir opalescencia interna e externa com a aplicação de materiais
com translucidez mais alta.
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Segundo Vanini e Mangani (2001), no esmalte natural do dente nota-se a presença de
pontos opacos (ocasionalmente irregulares) na forma de pigmentos branco-leitosos intensos.
A reprodução destas intensidades é muito importante, particularmente em dentes com alta
luminosidade (crianças e adultos jovens). Estas intensidades podem ser classificadas, de
acordo com estes autores, em quatro categorias de acordo com sua forma:

o Manchas;
o Pequenas nuvens;
o Flocos de neve;
o Listas horizontais.

Figura 24— Intensidades em forma de flocos de neve.
Fonte: Adolfi, 2004.
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Figura 25 — Intensidades em forma de manchas.
Fonte: Adolfi, 2004.

Figura 26 — Intensidades em forma de pequenas nuvens.
Fonte: Adolfi, 2004.
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Figura 27— Intensidades em forma de listas horizontais.
Fonte: Fondriest, 2003.

Figura 28— Intensidades em forma de manchas e listas horizontais.
Fonte: Aoshima e Chiche, 2006.
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2.2.1.1.6 Caracterização

Conforme Vanini e Mangani (2001), a caracterização do dente pode ser dividida em
cinco tipos:

o MarneRies;
o Bandas;

o Margens;
o Manchas;

o Trincas.

Figura 29 - Caracterização Interna dos mamelos.
Fonte: Adolfi, 2000.
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Figura 30 - Caracterização em forma de bandas.
Fonte: Adolfi, 2000.

Figura 31 — Borda branca, ou halo incisal.
Fonte: Adolfi, 2000.
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Figura 32 - Caracterização em forma de manchas e trincas
Fonte: Adolfi, 2000.

A caracterização dos mamelties ajuda a aumentar o valor internamente na Area incisal.
A característica de bandas cria uma faixa horizontal escura entre o corpo de dentina e o
esmalte. A caracterização com margem recria a borda branca, que é freqüentemente presente
ao longo da extremidade da borda incisal emoldurando a margem. Para caracterização com
manchas ou trincas, os modificadores de cor marrom ou ocre são usados dentro do esmalte
genérico.
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2.2.2 Variações cromáticas e distribuição da cor nos dentes naturais

2.2.2.1 Espaço de cor dos dentes naturais

Clark (1931) (apud SPROULL, 2001), em um estudo de mais de 6,000 dentes,
estabeleceu visualmente uma variação de matiz de 6 YR a 9.3 Y, uma variação de Valor de 4/
a 8/, e tuna variação de Croma de /0 a /7. Clark declarou que as variações extremas de Matiz
sae raramente vistas; somente 1.1 % dos dentes neste estudo tenderam em direção ao amarelo
esverdeado e 4.3 % em direção ao amarelo avermelhado. Clark encontrou que, quando as
cores do dente tomam-se mais escuras (decrescem em valor), elas enfraquecem em saturação
(croma); ambos os estudos concordaram que, quando os dentes tomam-se mais vermelhos,

eles tomam-se mais escuros.

Hayashi (apud SPROULL, 2001), em um estudo da variação de cor com 81 dentes
naturais, usando o Sistema Munsell de Ordenação de Cor, estabeleceu uma variação de Matiz
de 8.75 YR a 3.75 Y, uma variação de Valor de 6/ a 8/, e uma variação de Croma de /1 a /5.

Segundo Chiche e Pinault (1996), as cores no grupo C da escala VITA podem ser
consideradas como subgrupo da família B porque tem um matiz comparável, mas com um
valor menor. As cores no grupo D são raramente encontradas, mas podem ser consideradas
um subgrupo da fannflia A, porque tem algo de matiz comparável com um valor mais baixo.
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Sproull (2001) realizou um estudo utilizando um espectrofotômetro para analisar a cor

dos dentes naturais. Este estudo indicou uma variação aproximada de matiz de 7.5 YR a 2.7
Y, variação de valor de 5.8/ a 8.5/, e um alcance de croma de /1.5 a /5.6. De acordo com este

autor, quanto mais alto o croma, mais perceptivel é a diferença de matiz.

Vanini e Mangani (2001), afirmaram que somente tons A e B são considerados

importantes, onde A é estatisticamente mais próximo da cromaticidade média do dente
natural. Nestes tons, A tem laranja-vermelho como matiz dominante; B possui amarelo-verde.

2.2.2.2 Distribuição da cor na dentição natural

Segundo Goodkind e Schwabacher (1987), dentes diferentes no arco podem pertencer
a diferentes familias de matizes. Os caninos são mais vermelhos, na seqüência os centrais e
incisivos laterais.

Nakagawa (1975) (apud CHICHE e PlNAULT, 1996) citou quatro grandes categorias
de padrão de cores de acordo com sua localização no dente. A variação mais freqüente a partir
do matiz básico é observada no terço incisal. Na próxima categoria mais freqüente, a
distribuição de cor é quase uniforme, resultando em uma aparência monocromitica. Na

terceira categoria, o desvio de cor do matiz básico é observado em sua maioria no terço
cervical. Finalmente, no quarto grupo, a vartção de cor envolve o aspecto médio do dente.
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Segundo Vanini (1996), a cor de um dente pode ser identificada por seu "matiz
básico", que é determinado pela média derivada da soma dos cromas contidos e distribuídos

sobre a superfície total do dente. Baseados em intensidade, vários cromas do "matiz básico"
estão presentes em regiões especificas de um dente (os terços cervical, médio e incisal). Estas
regiões compreendem o "mapa cromático" do dente (onde se encontram as diferentes
expressões cromáticas do "matiz básico"). 0 matiz básico origina-se da baixa translucidez e
alta saturação cromática do corpo interno de dentina.

Chiche e Pinault (1996) declararam que para enfatizar a diferença de cor entre os
caninos e os incisivos nas reconstruções estéticas, os incisivos central e lateral devem ser
restaurados com cores A da escala Vita e os caninos com cores B, junto com um valor
decrescente a partir do central até o canino para enfatizar a individualidade.

Figura 33 — Policromatismo na dentição natural.
Fonte: Ado If'i, 2000.
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Hasegawa, Ikeda e Kawaguchi (2000), estudando os incisivos centrais superiores de
87 indivíduos e 16 amostras da escala VITA Lumin Vacuum (Vita Zahnfabrik) avaliaram a
cor e a translucidez de 5 locais na superficie, cada um com 1 mm de diâmetro, utilizando um
colorimetro. Os autores concluiram que quanto mais idoso o sujeito, mais escura e mais
amarela é a cor na área central do dente natural. Os dentes naturais tendem a se tomar mais
amarelados (b+) e avermelhados (a+) de incisal para cervical, enquanto que a translucidez
diminui. 0 valor a* para os dentes naturais foi significantemente mais alto que aqueles da
escala VITA Lurnin Vacuum. Para a translucidez e idade, uma correlação negativa
significante foi encontrada nas areas incisais e inciso-centrais.

Jahangiri et al. (2002) realizaram um estudo observacional utilizando o método visual
através da escala VITA-Lurnin para analisar um dos incisivos superiores de 119 indivíduos
com idade entre 18 e 80 anos, com a finalidade de verificar a relação entre a cor dos dentes e a
cor da pele dos indivíduos. Dois investigadores, calibrados para examinar a cor dos dentes
realizaram o exame. Uma escala de cor Vita-Lumin foi utilizada para examinar o incisivo
central superior esquerdo ou direito, um dos quais deveria estar livre de restaurações ou caries
para ser incluso no estudo. As cores dos dentes foram divididos em 4 categorias de acordo
com o valor, e os tons de pele divididos em 4 categorias (fair, fair/medium, medium, and
dark) com o uso da escala compacta de maquiagem L'Oreal True Illusion. Foram utilizadas

análise qui-quadrado e testes exatos de Fisher para analisar os dados (a=.05). Os autores
constataram que a luminosidade dos dentes e a cor da pele estão inversamente relacionadas, e
que adultos mais idosos tem probabilidade maior de ter dentes mais escuros.

Fondriest (2003) afi rmou que os caninos superiores são freqüentemente um a dois
pontos de croma mais altos do que os incisivos superiores e nos darão uma melhor pista para
a média da família de matiz.
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Dozic et al. (2003) realizaram um estudo utilizando um sistema de fotogra fia digital e
software para análise de cor com a fmalidade de verificar a variação de cor entre os terços
cervical, médio e incisal dos incisivos centrais Foram feitas tomadas fotográficas digitais dos
incisivos centrais superiores direitos de 64 indivíduos, usando uma configuração padronizada
entre cabeça e câmera digital (CAMEDIA C-2040Z00M, Olympus, Tokyo, Japan). A
resolução utilizada foi de 1024 x 768 pixels SHQ (super high quality) e profundidade de cor
de 24 bits (escala RGB). As imagens foram tomadas em modo Manual, controle de branco
para luz do dia, foco Manual (80 cm), ISO 100, abertura F/7.00, velocidade do obturador de
1/800 e flash externo. A iluminação foi padronizada usando um flash em forma de anel
(Minolta 80 PX Macro Flashgun, Minolta, Osaka, Japan). A fim de diminuir a intensidade da
luz, foi colocada atras do flash uma grade de atenuação, impressa em plástico transparente (0
0.1 mm). As imagens foram transferidas da câmera para o computador e os valores RGB
foram convertidos em valores L*a*b*. Faixas de cor (aproximadamente 0.5 mm de largura),
com nove pontos de mensuração ao longo da parte média da superficie do dente, foram
selecionados das três imagens aceitas por individuo. Estes pontos foram divididos em três
grupos para representar para representar três segmentos de tamanho equivalente: cervical,
médio e incisal. Primeiro, os desvios padrões para os valores L*, at e b* das três imagens
foram calculados a partir dos pontos de cor na faixa de cor, e realizada a média para os três
segmentos. Foram calculadas as médias dos desvios padrões para os 10 indivíduos com seus
valores máximos e mínimos. Valores médios de AE para 50 indivíduos foram calculados entre
segmentos cervical e médio, médio e incisal e cervical e incisal do dente para determinar a
perceptibilidade visual das diferenças de cor. Valores médios L*a*b* dos três segmentos
dentais foram comparados por ANOVA para medições repetidas usando um software (SPSS
10.0, Chicago, IL,USA). A fim de defmir a relação quantitativa em cor entre estes segmentos,
coeficientes Pearson de correlação foram computados. Finalmente, uma análise de regressão
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linear foi conduzida para descrever a relação dos valores L*a*b* entre os três segmentos,
sendo capaz de predizer os valores dos segmentos cervical e incisal a partir do segmento
médio do dente, e a cor do segmento incisal a partir do segmento cervical. Os autores
encontraram que o valor L* mais elevado situa-se no terço médio, seguido pelos valores L*
dos segmentos cervical e incisal. Os valores a* e b* são mais altos no terço cervical, seguidos
pelos valores a* e b* dos segmentos médio e incisal. Este estudo mostrou também que

é

possível determinar os valores L*a*b* de um segmento através dos valores L*a*b* de outro
segmento, apesar de que a possibilidade de determinação de cor entre os segmentos para o
valor a* é mais fraca do para os valores L* e b*.

Num estudo posterior, Dozic et al. (2004) propuseram-se a determinar a relação da cor
entre os dentes ântero-superiores, utilizando a mesma metodologia do estudo anterior em 100
indivíduos. Constataram a relação positiva de cor entre incisivos superiores e caninos, que é
mais forte nos segmentos cervicais do que nos segmentos médios e incisais. 0 coeficiente de
correlação foi mais forte entre os segmentos cervicais dos incisivos central e lateral. Este

estudo demonstrou também que as diferenças de cor entre os segmentos de cada dente e as
diferenças de cor entre os dentes são visualmente perceptiveis.

Segundo Ishikawa-Nagai et al. (2005), para reproduzir precisamente a gradação de cor
do dente em uma larga Area, a Area de mensuração de cor é controversa. De fato, não hi dados
científicos descrevendo a gradação de cor dos dentes naturais. Alguns dentes podem mostrar
fracas gradações e outros uma gradação mais forte do que as escalas de cor. Para determinar a
Area alvo de mensuração de cor de um dente natural, seria importante analisar inicialmente a
gradação de cor.
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2.3 SELEÇÃO E COMUNICAÇÃO DA COR

2.3.1 Métodos de Seleção da Cor

Van der Burgt et al. (1990) afirmaram que a determinação visual de cor envolve a

comparação da cor de um dente do paciente com um padrão de cor ou referência (escala de
cor); e este é o mais freqüente método de seleção de cor.

Hammad (2003) afirmou que a determinação de cor em Odontologia pode ser
categorizada em instrumental e visual. Instrumentos computadorizados avançados podem
quantificar a cor precisamente e reduzir a subjetividade inerente à percepção visual de cor.

Conseqüentemente, são usados extensivamente na pesquisa dental.

Fondriest (2005) afirmou que os atuais sistemas de seleção de cor baseados em
colorimetros, espectrofotômetros, ou sensores de câmera (sensores de imagem CCD
[charged-couple device] ou CMOS [complementary metal oxide semiconductor]) não podem
rivalizar os resultados obtidos quando a equipe clinico/técnico utilizam mapas cromáticos
bem confeccionados e múltiplas fotografias de qualidade.
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2.3.1.1 Método Visual

Culpepper (1970) apontou as inconsistências entre dentistas em selecionar tonalidades
naturais do dente e a incapacidade de alguns dentistas em duplicar suas próprias seleções de
cor confiavelmente de um tempo para outro. Variáveis humanas são algumas das causas dos
erros, mas outros, como ele apontou, atribuem-se 6. insufi ciência das escalas disponíveis.

Preston e Bergen (1980) declararam que a percepção de cor tende a ser diferente entre
grupos de idades diferentes, e defeitos de cor foram ligados ao sexo, com mulheres sendo
mais consistentes do que os homens.

Preston (1985) (apud VANINI e MANGAM, 2001) declarou que rotineiramente a cor
para a prótese dentária é determinada usando-se uma escala de cores e que o uso desta tem se
demonstrado frus trante e não muito satisfatório.

Segundo Okubo et al. (1998), a avaliação de cor pela comparação visual é um método
subjetivo. Escalas de cor produzidas comercialmente são comumente utilizadas como o
padrão de cor com o qual a cor do dente é comparada. A seleção de cor com amostras de

escalas é extremamente dificil devido A. interpretação variável do observador e as influências
nmbientais.

De acordo com Touati, Miara e Nathanson (2000), adicionalmente ao fato de que
nenhuma das escalas de cores disponível hoje cubra a total variação de cor dental,
inconsistências podem resultar de fatores não controláveis como idade, fadiga, condipões de
Luz, metamerismo, e contraste (sucessivo ou simultâneo).
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Segundo Sproull (2001), o sucesso ou falha do procedimento visual de seleção de cor
está estritamente relacionada à proporcionalidade da guia de tonalidades, mais a familiaridade
do dentista com procedimentos básicos de seleção de cor. Pode-se citar como os requisitos
primordiais para qualquer escala de cor:

a) um arranjo lógico no espaço de cor ;
b) uma distribuição adequada no espaço de cor; que significa ter volume e
detalhe suficientes para permitir livre movimento dentro do espaço de cor
dos dentes naturais.

Hanunad (2003) declarou que de um ponto de vista clinico, o olho humano permanece
insuperável em sua habilidade para detectar nuances de cor entre dois objetos comparados.

Analoui et al. (2004) declararam uma escala de cor é composta por um arranjo de
amostras de cor destinadas a cobrir a variação de cores presentes na dentição humana. 0
alcance com sucesso de uma escolha de cor aceitável clinicamente entre um dado dente e uma
amostra de cor está intimamente relacionado à cobertura espectral da escala de cor,
experiência clinica e ambiente de visualização. Embora não seja possível englobar
inteiramente o espectro de cores dos dentes com um número limitado de amostras de cor, a
pretensão fundamental é que a diferença entre a cor verdadeira e a amostra de cor mais
aproximada não deva ser discemivel pelo olho humano.
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2.3.1.1.1 Problemas relativos As escalas de cor

Ciente dos problemas existentes nas escalas de cores comercialmente disponíveis,
Preston (1986) afi rmou que enquanto o exercício da Odontologia não for provido de padrões
de cor apropriados para comparação de cor, devemos tentar fazer o melhor trabalho possível
com os meios disponíveis.

Vanini (1996) afirmou que o método de seleção de cor através de escalas de cores é
extremamente limitado, desde que a dentição natural apresenta características cromáticas
ilimitadas assim como um fenômeno ligado A. fluorescência e opalescência. Como resultado,
este método de seleção de cores possui muitas inadequações inerentes:

a) Os materiais usados para fabricar a escala de cores não correspondem ao
material que sera utilizado para confeccionar a restauração; cada sistema de
material dentário deveria incluir uma tabela completa de seleção de cor;
b) A estratificação da amostra da escala de cor não é similar à estratificação do
dente natural; ao invés disto, a amostra da escala é feita em um único
material, freqüentemente mais espesso do que o material usado na prática
clinica;
c) Cada tabela de cor deveria ser identificada com o material de que é fabricada
e a técnica de construção u ti lizada;

d) A espessura das amostras deveria ser similar A. espessura de construção
adaptada ao sistema em uso clinico;
e) Uma tabelaAle.aer completa deveria incluir amostras de esmalte e dentina
com espessuras Variadas;
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O As amostras de esmalte e dentina deveriam poder ser sobrepostas em várias
espessuras a fim de planejar o grau de translucidez da composição
dentina/esmalte.

Touati, Miara e Nathanson (2000) afirmaram que a Shofu foi a primeira companhia a
oferecer uma escala de cores padrão VITA feita do mesmo pó do material cerâmico, chamada
Crystar. Entretanto, leves diferenças ocorrem entre as mesmas referências VITA e Crystar.

Sproull (2001) citou algumas abordagens necessárias com as escalas de cor para suprir
suas deficiências, não deixando de mostrar seus beneficios e limitações, como:

a) Elaborar uma escala personalizada, com uma série de cinza e modificadores
de cor para cada tonalidade. Isto oferece uma vantagem de cobertura
adicional do espaço de cor ocupado pelos dentes naturais, porém traz como
limitação o fato de não se saber onde está situada a cor resultante dentro do
espaço de cor dos dentes naturais, nem como localizar a escolha mais
aproximada;
b) Modificar a tonalidade escolhida, através de uma ou mais dimensões da cor.
Pode ser uma abordagem efetiva, porém continua sujeita a erro, por ser
subjetiva e não ser possível quantificar a modificação das dimensões;
c) Modificar os kits de pigmentos através da adição de cinzas. Um mínimo de
cinco Valores é necessário para tal controle. Modificar um erro de Croma
demasiadamente alto e manter o Valor é possível somente se o Valor da
restauração for do mesmo Valor de cinza do kit. Cinzas também são
necessários para modificações de Val*. A adição de cinza para modificar o
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Valor, também reduz o Croma, mas isto pode ser compensado pela
introdução de Matiz adicional se necessário. Modificações de Valor são

extremamente dificeis se o cinza disponível não for do nível de Valor
adequado necessário para a mudança.

De acordo com Analoui et al. (2004), as amostras de cor podem não ser distribuídas
uniformemente através do espaço de cor dos dentes naturais, levando a escolhas muito
aproximarias para algumas cores e erros grosseiros para outras. Esta incapacidade de

representar o espectro de cor dos dentes em conjunto com erro do operador e condições nãoideais de visualização pode levar a erros significantes entre a cor do dente e a cor da
fistauração. Estes autores realizaram um estudo, propondo e determinando uma escala de cor

visualmente ideal para a escolha de cores do dente. Com o uso de uma abordagem
espectrofotométrica, a distribuição de cor (L*a*b*) de 150 dentes humanos extraídos e 3

escalas de cor comercialmente disponíveis (VITA Lumin V. Trubyte Bioform Color Order
Shade Guide, e Vitapan 3D-Master Shade System) foi medida. Uma série de escalas de cor foi
projetada com um numero variado de amostras. A média de erro (AE) entre as cores a partir
de cada escala de cor e dos dentes extraídos foi computada. A escala de cor visualmente ideal
proposta possuía a menor média de erro entre todas as escalas testadas. A nova escala
alcançou erro mais baixo com um números menor de amostras de cor, do que os 3 sistemas
avaliados. Foi demonstrado que a técnica utilizada pode ser utilizada para projetar uma escala
de cor visualmente ideal para uma dada população com um grau flexível de controle sobre o
erro médio e o número de amostras.
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Dagg et al.. (2004) afirmaram que as escalas de cor de porcelana são diferentes das
restaurações para as quais elas serão utilizadas para se construir. Escalas de cor de porcelana
comumente utilizadas possuem amostras que são muito espessas (c. 4trun). A maioria das
escalas de cor não tem uma infra-estrutura metálica, e são feitas de materiais cerâmicos
diferentes da restauração final.

Fondriest (2005) afirmou que se espera que em um futuro não muito distante seja
disponibilizada uma escala de cores universal, de espectro completo, sem proprietário, e que
seja adotada pela indústria fabricante de materiais dentários. A escala Vitapan (Vita
Zahnfabrik) é um sistema que possui cobertura melhor do espectro de valor e matiz, no
entanto é vinculada a um sistema cerâmico especifico.

2.3.1.1.2 Escalas de cor e sua utilização

Segundo Touati, Miara e Nathanson (2000), a Escala Vitapan Classical contém quatro
matizes: A (vermelho-amarronzado), B (amarelo-alaranjado), C (cinza-esverdeado) e D
(cinza-rosado).

De acordo com Sproull (2001), outro problema com a Escala Vitapan Classical era que
as amostras não eram distribuídas uniformemente através do espaço tridimensional de cor.
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Sproull (2001) sugeriu que uma vez o dentista tivesse compreendido completamente
as definições e a importância relativa de valor, croma, e matiz, eles seriam capazes de
solucionar os problemas de seleção de cor em um modo passo-a-passo. Ele também sugeriu
que os dentistas não eram preparados nas escolas de Odontologia para abordar logicamente os
problemas de seleção de cor. Sproull não desenvolveu um projeto de escala de cor próprio,
mas fez sugestões para o que ele acreditava que seria o projeto ideal. Uma sugestão era a
proposição de que o "Indicador de Cor do Dente" de Bruce Clark (60 amostras) e a escala de
Toshio Hayashi (125 amostras de papel) deveriam ser estudadas por sua similaridade em dar

importância primordial as dimensões da cor.

De acordo com Marcucci (2003), Clark incorporou a importância do valor em seu
próprio projeto para uma escala que ele chamou de "Indicador de Cor do Dente". Ele tinha 60
amostras e somente um matiz (amarelo), mas fornecia para a seleção e uso 342 cores cervicais

e 342 cores incisais. Embora esta escala personalizada funcionasse muito bem com sua ênfase
primária em valor e croma, ela continha muitas amostras e era confusa para a media dos
dentistas. De fato, ela nunca foi comercializada. Uma escala de cor simplificada (Escala de
cor VITA Lumin Vacuum) foi desenvolvida na década de 60 e bem recebida pela classe
odontológica. As instruções para a Escala de Cor Vitapan Classical apresentavam a
organização de acordo com matiz e croma. Elas também explicavam como organizar a escala
de acordo com valor. Infelizmente, este aspecto da escala não era usado pela maioria dos
dentistas (Personal communication; Dan Carr, ceramist, March 2001). 0 clinico, portanto,
teria 16 escolhas com variabilidade em matiz e croma, porém nenhum método para avaliar o
determinante mais importante: valor. Se as direções fossem seguidas completamente, as
escolhas seriam 16x16 ou 256 combinações valor-goma-matiz. As sugestões de Sproull
(2001) foram a base para o projeto da Escala de Cor Vitapan 3-D Master (Vident, Brea, Calif)
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que a companhia VITA introduziu aos dentistas em fevereiro de 1998. Hall trabalhou com a
VITA para projetar uma escala simples que incorporasse todos os determinantes de cor em
seqüência lógica: (1) valor, (2) croma, e (3) matiz. Cinco escolhas de valor são o ponto inicial

para a Escala de Cor Vitapan 3-D Master (Vident, Brea, Calif), de acordo com a sugestão de
de que os kits de pigmentos de porcelana deveriam incluir 5 escolhas de valor.

Hammad (2003) investigou os efeitos de 2 escalas de cor na repetitividade
(confiabilidade) de protesistas e clínicos gerais com respeito a seleção de cor. Dez protesistas
e dez clínicos gerais (todos homens, de 35-45 anos de idade) com uma experiência prática

média de 14 anos participaram deste estudo. Cada clinico usou as escalas de cor VITA Lumin
Vacuum e Vitapan 3D-Master para determinar as cores dos caninos superiores direitos de 20
pacientes seguindo um protocolo padrão. 0 uso da escala de cor Vitapan 3D-Master
aumentou consideravelmente a consistência da seleção de cor entre os clínicos gerais. Este
aumento poderia ser atribuído a informação de ciência de cor obtida pelos clínicos depois que
usaram a abordagem organizada e cientifica associada com a escala de cor Vitapan 3DMaster. Os protesistas envolvidos neste estudo foram considerados mais confiáveis com
respeito a seleção de cor do que os clínicos gerais, especialmente quando a escala de cor Vita
Lumin Vacuum foi utilizada. Uma melhoria significante com a escala de cor Vitapan 3D-

Master não foi encontrada para os protesistas, possivelmente porque os princípios de ciência
de cor inerentes A guia já eram parte do seu treinamento e porque os especialistas
rotineiramente seguiam os mesmo conceitos, mesmo ao usarem a escala de cor VITA Lumin
Vacuum.

79

2.3.1.1.3 Procedimento de seleção da cor pelo método visual

o

Iluminação

De acordo com Saleski (1972) (apud RUSSEL, GULFRAZ E MOSS, 2000), uma
fonte ideal de luz para seleção de cor deve possuir as seguintes qualidades:

a) Possuir conteúdo completo de cor;
b) Possuir intensidade suficiente para superar a influência da luz ambiente e
mostrar a pigmentação dominante do dente;
c) Ser confortável ao olho para perceber a cor corretamente e confortavelmente;
d) A luz deve ser padrão e deve ser imutável em qualidade e quantidade do dia
para a noite ou de estação para estação.

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), a fonte C, aproximadamente 6500K, é uma
aproximação da luz do dia. Outras fontes de luz largamente utilizadas na seleção de cor são a
de arco de xentinio e MacBeth 7500K Daylight, sendo esta obtida pela modificação da luz a
partir de uma lâmpada de filamento de tungstênio com filtros de vidro.
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Figura 34— Distribuição espectral das luminárias D65 e D55.
Fonte: http://www.handprint.com

Preston (1986) afirmou que uma vez que a cor é primariamente uma função da luz
disponível, a fonte de iluminação - que tenha um espectro adequado e que proporcione
iluminação suficiente - pode ser um bom requisito se estiver disponível para isso. Muitos
fabricantes fazem suas lâmpadas com curvas espectrais conhecidas. As regras padrão para
iluminação requerem que as regiões dependentes de fontes de luz corretas tenham uma
lâmpada de cor que renda um índice de 90-100. A fonte de luz para a combinação de cores,
deve, então, ter uma temperatura de cor de aproximadamente 5500 K, uma curva espectral
como a da luz do dia padrão e um índice de rendimento de cor acima de 90.
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Figura 35 — Curvas de distribuição de comprimento de onda para a luz natural e lâmpadas fluorescentes.
Fonte: Fondriest, 2003.

De acordo com a padronização conjunta ISO/CIE ISO 10526:1999/CIE S0051E-1998
CIE de Luminárias Padrões Para Colorimetria, a luminária padrão CIE D65 representa a
média da luz do dia e possui uma temperatura relativa de cor de aproximadamente 6 500 K. A

luminária padrão CIE D65 deve ser utilizada em todos os cálculos colorimétricos que
requeiram luz do dia, a menos que haja razões especificas para o uso de uma iluminação

diferente.

Segundo Touati, Miara e Nathanson (2000), a luz de 5000K pode ser considerada neutra
comparada com a luz do Sol, a 6500k (branco puro). Foi adotado um padrão internacional da
luz do dia de 5500K. Os gráficos espectrais indicam que uma luz de 5000K é a mais
equilibrada. Muitos autores como Winter (1993) consideram que uma luz de 5500K é muito
clara para avaliar cor. Eles são favoráveis a uma luz de 5000K, combinando 6000K dos tubos
de néon com a luz incandescente de 3000K. Esta luz seria utilizada para selecionar matiz e
croma, e uma luz muito mais fraca para selecionar valor.
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Segundo Shillingburg et al. (1998), são três as fontes luminosas comumente
encon tradas em consultórios odontológicos: natural, incandescente e fluorescente. Na luz
incandescente predominam o vermelho e o amarelo, faltando o azul. Ao contrário, sob luz
fluorescente, branca e fria, é forte a energia dos verdes e azuis e fraca a dos vermelhos. Hi
limpadas especiais para emitir luz com distribuição mais uniforme de cores. A escolha inicial
deve ser feita com o uso desse tipo de limpada, mas qualquer escolha feita deve ser
comparada sob vários tipos de fonte luminosa para contornar o problema do metamerismo, o
fenômeno segundo o qual um objeto parece ter cores diferentes quando visto sob diferentes
fontes luminosas. É melhor escolher um tom intermediário que pareça bom sob os três tipos
luz, em vez de escolher um que pareça quase perfeito A luz do Sol, por exemplo, mas que não
pareça adequado na casa ou escritório do paciente.

Hammad (2003) a fi rmou que para reduzir a possibilidade de diminuição de liunen e a
influência da luz ambiente, a fonte de luz artificial deve ser mantida próxima A boca de cada
paciente (aproximadamente 60 cm).

Num estudo experimental realizado por Dagg et al. (2004), dez observadores
experientes e dez observadores novatos realizaram procedimentos de seleção de cor em
pacientes utilizando amostras de porcelana. Amostras de cor personalizadas (0.5, 1.0 e 1.5
mm de espessura de porcelana) foram fabricadas a partir de porcelanas selecionadas Vita e
Shofu. Quatro fatores principais foram investigados, a saber, a diferença entre os dois tipos de
porcelana usados, o efeito da qualidade de luz, o efeito da espessura da porcelana e a
experiência do observador. 0 teste qui-quadrado para independência num nível de
probabilidade de P <0.05 foi usado para analisar os resultados. Os autores chegaram, através
dos resultados, as conclusões de que e* luz ideal não houve diferença entre as duas
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porcelanas (P = 0.58). Os observadores experientes provaram-se melhores do que os novatos
em condições de luz ideal (P = 0.003). A espessura foi também significante nos resultados
globais (P = 0.0001), na qual amostras mais espessas deram resultados mais precisos. Os
resultados indicam que em luz adversa, houve uma diferença global entre as duas porcelanas
(P = 0.046), mas nenhuma diferença entre os observadores experientes e novatos. A espessura
não fez nenhuma diferença para os observadores experientes ou novatos em luz adversa. Estes

resultados indicam que o fator mais influente na tomada de cor foi a qualidade de luz (P <
0.0001); melhores resultados foram obtidos globalmente para a situação de luz ideal. Sob
condições inadequadas de iluminação foi aparente que os observadores sofreram de fadiga do
olho e tinham que descansar seus olhos mais freqüentemente em comparação com as
condições sob luz ideal. Foi também mais dificil identificar as cores e isto se provou ser muito
frustrante. Os autores declararam que a hora do dia, a época do ano e as condições climáticas
afetam a luz solar; por isso a luz padrão do dia é raramente disponível. Devido a esse fato a
ausência de condições ideais leva ao uso de iluminação artificial para a seleção visual de cor
em Odontologia. Esta fonte de luz deve ter espectro completo e deve ser usado na clinica e no
laboratório.

De acordo com Fondriest (2003), a qualidade da luz ambiente no consultório deve ser
mantida com luz artificial, e esta é medida através da temperatura de cor e do índice de
produção de cor (CRI). O CRI é a medida total do espectro de luz. Uma medida de 100 indica

que o espectro total de luz visível e próximo ao ultravioleta está presente. A limpada
incandescente do refletor odontológico apresenta um CRI de 75 e média de 3800 K.
preferível para a seleção de cor um CRI maior que 93. As condições de intensidade de luz
também são importantes. Se a quantidade de luz (med.jdas em pés-vela ou lumens por
quadrado) é muito pequena, detalhes finos são perdiOs p Ds olhos têm dificuldade na
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percepção do matiz. A luminosidade ideal para a seleção da cor dental é de 75-255 pés vela.

Unidades portáteis com luz de alta qualidade, como as lâmpadas Vident, são ideais.

Segundo Parreira e Santos (2005), deve-se escolher sempre um local com iluminação
natural, no horário compreendido entre as 09 e 15 horas (pois neste intervalo a luz natural
possui os comprimentos de onda mais adequados para uma seleção de cor bem-sucedida) ou
pode-se utilizar como auxilio uma lâmpada fluorescente com a mesma temperatura de cor da
luz do dia, como por exemplo a lâmpada super 84 Phillips.

Segundo a fabricante GretagMacbeth (2006), a Prooflite é uma luminária ambiente
para avaliar a qualidade e a uniformidade da cor. Disponível com Luz do Dia Norte D75, Luz
do Dia Norte Média D65 ou Luz do dia D50. t facilmente suspensa sobre a área de trabalho
ou inserida em alguma calha para iluminação.

Figura 36— Luminária Prooflite
Fonte: GretagMacbeth, 2006.
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Segundo a fabricante GretagMacbeth (2006), a Sol-Source é uma luminária que
simula a luz do dia natural, em formato de uma luminária tradicional de mesa.

4
Figura 37— Luminária Sol-Source.
Fonte: GretagMacbeth, 2006.

Segundo a fabricante GretagMacbeth (2006), a Judge II é uma luminária com cinco
diferentes fontes de luz — luz do dia (D75, D65 ou D50), luz fluorescente branca, luz
incandescentes e luz ultravioleta - o que possibilita a detecção de metamerismo. Alguns
estudos em Odontologia utilizaram esse tipo de luminária com cabine de visualização para
minimizar o efeito do ambiente circunjacente sobre a escolha de cor.
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Figura 38 - Luminária Judge II
Fonte: GretagMacbeth, 2006.
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o

Preparo do paciente

Segundo Shillingburg et al. (1998), pede-se sempre ao paciente que retire quaisquer
objetos vistosos antes da escolha de cor. 0 batom, particularmente deve ser limpo. Objetos
grandes e brilhantes, como brincos e óculos, também podem atrair os olhos, desviando a
atenção de seu foco nos dentes. Maquiagens carregadas, como ocorrem com o uso de grande
quantidade de blush, também podem atrapalhar a escolha precisa e precisam ser retiradas ou
cobertas. t preciso ter certeza de que os dentes estão limpos e sem manchas antes de se fazer
a escolha. Faz-se uma breve profilaxia com pasta sobre taça de borracha na área da boca em
que o tom será usado, e a seguir enxágua-se bem a área para retirar vestígios do material
utilizado.

Parreira e Santos (2005) recomendam que no momento da tomada de cor o paciente
não tenha ingerido café, chá ou nenhuma outra substância que contenha corantes.

o

Ambiente

De acordo com Preston (1986), um fundo de papel cinza neutro ou azul re-sensibiliza
para a cor amarela dos dentes e elimina as comparações repetidas. As paredes e a mobilia de
cor neutra ajudam a manter a uniformidade da cor de uma boa fonte luminosa, e são
preferíveis para as paredes, mobilia e vestimentas que devem contribuir para a reflexão de luz
suplementar, com um tom especifico.
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De acordo com Yamamoto (1985) (apud HAMMAD, 2003), as paredes do ambiente
operatório no qual a seleção de cor for realizada devem ser cinza neutro, assim como os

guardanapos e cadeiras odontológicas. As amostras da escala de cor devem ser colocadas
dentro da boca, próximas ao dente a ser comparado, e o clínicos deve concentrar-se somente
no dente a ser comparado. Todas estas medidas devem ser tomadas para reduzir a
possibilidade de erros resultantes do contaste (sucessivo ou simultâneo) e pás-imagem
(positiva ou negativa).

Segundo Shillingburg et al. (1998), no consultório, a percepção do objeto pode ser
influenciada pela dispersão ou reflexão da luz proveniente de paredes gabinetes e móveis. As
paredes da sala devem ter cor neutra, devendo-se também evitar as cores fortes na escolha de
móveis e gabinetes para tais salas.

Fondriest (2003) afirmou que os profissionais podem criar circunstâncias adequadas

para a visualização dos dentes. Se a qualidade de uma escolha é julgada pela forma,
morfologia superficial, valor, translucidez, matiz e croma, é necessário encontrar formas

apropriadas para avaliar essas características.

o Utilização da escala de cor

Segundo Shillingburg et al. (1998), deve-se usar a escala de cor que combine com a
porcelana que o técnico está usando, porque as porcelanas diferem muito, e os melhores
resultados são obtidos quando se usa a mesma orieutfição que o fabricante utilizou para
projetar as cores do produto. É melhor fazer isso do que levar o técnico a recorrer a gráficos
de conversão.
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Segundo Chiche e Pinault (1996), para resultados ideais, a seleção de cor deve seguir
uma seqüência lógica: (1) cor básica; (2) variações básicas de cor; (3) cor do esmalte,
translucidez e localização; (4) efeitos especiais. A cor básica do dente (ou matiz) deve ser

primeiramente avaliada combinando-se o centro do dente natural com o dente da escala
situado o mais perto possível. O próximo passo é detectar as variações do matiz básico de
acordo com sua localização no dente, a adição de laranja ou a incompatibilidade com as
escalas de cor preconizadas. Para isto podem ser usados pigmentos de resina fluida ou escalas
que incorpore matizes laranja. As características do matiz básico no terço incisal devem ser
avaliadas em termos de cor do mamelão, cor da abrasão em caso de atrito, ou continuidade
com a cor básica se não existe demarcação translúcida ou esmalte. A forma do mamelão tende
a se alargar com a idade e ter um matiz laranja-esbranquiçado.

Segundo Okubo et al. (1998), um observador experiente deve treinar em focar o terço
médio da amostra da escala de cor, devido à variação de cores de gengival para incisal. Deve-

se repassar a escala toda rapidamente, selecionando os mais diferentes antes para eliminá-los.
As amostras devem ser umedecidas enquanto são utilizadas. Se for dificil escolher entre duas
amostras, elas devem ser postas em ambos os lados do dente que serve de parâmetro. Se
nenhuma amostra combinar, deve-se tentar combinar a porção gengival da amostra com a área
gengival do dente.

De acordo com Touati, Miara e Nathanson (2000), a intensidade de luz exerce urna
influência decisiva no valor aparente de um dente. Portanto, é sempre preferível confirmar o

valor do dente usando a escala de cores padrão sob uma luz média (5000K), ou até mesmo
obscurecida (3000K).
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Segundo Touati, Miara e Nathanson (2000), a contra-opalescência deve-se ao fato de
que a luz é refletida devido A. opacidade, e a luz transmitida dará ao mamelo a cor alaranjada.

Após a determinação do matiz e suas variações, o clinico deve avaliar separadamente a
qualidade e a localização da cobertura de esmalte, que pode variar de opaco esbranquiçado até
muito transparente, e isto afeta também o valor do dente. 0 esmalte do dente natural deve ser
analisado em termos de valor e translucidez. Comparado com as escalas de cor, ele pode ser
percebido como similar, mais claro ou acinzentado e denso ou mais translúcido. Esta

avaliação pode ser feita com escalas de cor convencionais, escalas de cor para esmalte
fornecidas pelo fabricante, ou com escalas padronizadas confeccionadas pelo técnico.

Conforme Marcucci (2001), o procedimento básico de seleção de cor com a escala

Vitapan 3D-Master (Vident, Brea, Calif) seria dirigir-se à area em questão e selecionar um
valor com um das 5 grupos de valor. A partir da amostra escolhida, selecionar o croma
movendo para baixo a fileira M para 1, 2, ou 3M, e determinar o matiz ficando na mesma

fileira ou movendo-se para a fileira L (mais amarela) na esquerda ou a fileira R na direita
(mais vermelha).

Marcucci (2003) introduziu uma técnica modificada de seleção de cor utilizando as
escalas Vitapam 3D-Master vermelha e azul, onde seria possível controlar e alterar valor,
croma e matiz entre cada terço do dente e vislializá-lo como uma amostra individual. Este
procedimento proporcionaria ao clinico uma gama mais ampla de escolhas sem que precisasse
fabricar uma escala personalizada. Esta técnica consistia em realizar a seleção de cor pelo uso
da escada Vitapan 3-D master "dente" e a escala Vitapan 3-D master "dentina" juntas. A
escala de dentina era utilizada primeiro para selecionar os determinantes de cor e a escala
dental para verificá-los, 0 clinico iniciaria a seleção com a escala vermelha, podendo mais
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facilmente ver e escolher combinações de valor, croma e matiz para cada terço de um dente
(cervical, médio e incisal ou oclusal). A escala vermelha tornar-se-ia uma escala de cor
personalizada, apesar de ser pré-fabricada. A escala azul seria então utilizada para verificar os
determinantes. A cor final poderia ser a mesma de uma das amostras azuis ou uma
combinação de amostras, tal como cervical e médio de uma amostra e incisal de outra.

Figura 39 - Escala azul (em cima) e escala vermelha (embaixo).
Fonte: Marcucci, 2003.

Segundo Parreira e Santos (2005), a transmissão de informações de caracterizações
observadas em um dente no consultório odontológico pelo CD, pode ser também feita ao
laboratório através do sistema Orbite (GC), e consiste na pintura extrínseca da prótese
cerâmica com corantes fotopolimerizáveis durante os procedimentos de prova.
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o Fatores secundários importantes

Preston (1986) afirmou que se houver dúvida quanto A. cor exata, é melhor selecionar a
saturação mais baixa e o brilho mais alto. 0 brilho pode ser diminuído, e a saturação
aumentada, enquanto o oposto é raramente possível. A remoção da porção do colo de algumas
guias de tonalidade pode auxiliar na obtenção do matiz básico.

Segundo Shillingburg et al. (1998), a remoção do colo das amostras deve-se ao fato de
que, nesta regido, muitas vezes é grande a quantidade de corantes extrínsecos.

Figura 40— Amostra normal e amostra modificada.
Fonte: Okuyama, Miranda e Santos (2006)

Figura 41 - Escala Vita Lumin Vacuum organizada por matizes e escala inferior organizada por valor (do mais
alto ao mais baixo), com cervicais e incisais removidas.
Fonte: Marcucci, 2003.

Conforme Guyton (1988), a persistência de imagens é explicada pelo fato de que logo
após um dark, luminoso que dure por um milionésimo de segundo, o olho vê uma imagem da
luz que perdura por, aproximadamente, um décimo de segundo. A duração da imagem é o
intervalo de tempo em que a retina permanece estimulada após o clarão.

Segundo Vanini (1996), a percepção mais precisa do matiz (A, B, C, D) é obtida no
terço cervical, onde o esmalte é mais fino e a saturação cromática do corpo de dentina é
realçada. Depois de estabelecer o "matiz básico" da dentição, número e tipo de cromas
presentes em uma area a ser restaurada precisam ser determinados. Para a seleção do "matiz
básico", é aconselhável trabalhar apenas com a lâmpada de 5.000 0 K para eliminar qualquer
fonte periférica de luz refletida. A fim de efetivamente estabelecer a leitura da opalescência, é
aconselhável observar a dentição por diferentes ângulos usando a luz do sol.
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Hammad (2003) declarou que um tempo limite de 10 segundos deve ser imposto para
a avaliação da cor do dente para reduzir a possibilidade de fadiga da retina. Deve-se
selecionar as cores olhando cada paciente de ambos os lados (direita e esquerda) para superar
ou neutralizar alguma possibilidade de diferença binocular na percepção de cor.

Figura 42— Contraste simultâneo, 0 contraste das duas barras varia de acordo com a cor de fundo. As barras
superiores são idênticas em cor, assim como as inferiores.
Fonte: http://www.handprint.com

0 contraste simultâneo ocorre quando duas cores são observadas; o contraste
sucessivo ocorre quando uma cor é observada depois da observação de uma cor diferente. 0
último é estreitamente associado com o fenômeno de pós-imagem: a continuação da
percepção de cor após a estimulação da retina. Este fenômeno ocorre depois que alguém fita
um objeto e então desvia a visão para outra direção. Dependendo da duração do olhar, a Osimagem pode ser positiva ou negativa. A pós-imagem positiva é a percepção da mesma cor da
primeira percepção, enquanto que a pós-imagem negativa é a percepção da cor complementar
a cor da percepção original. A pós-imagem negativa ocorre depois que alguém fita um objeto
por um período de tempo relativamente longo antes de desviar a visão para um outro objeto.
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•

Figura 43 — Fenômeno da pós imagem negativa. Fite

o centro da figura à esquerda durante 20 segundos e olhe

para o ponto negro à direita. Uma pessoa com visão normal enxerga as cores complementares ao objeto.
Fonte: http://www.handprint.com

Segundo Fondriest (2003), sob condições normais os olhos não se fixam em um único
ponto, mas vagam continuamente dentro do campo visual. Assim, criam-se constantemente
imagens tênues e sobrepostas onde não ha total percepção. Ao depararmos com duas áreas de
cores diferentes simultaneamente, nossos olhos irão apresentar involuntariamente
movimentação rápida de trás para frente. A cor observada em cada uma delas é uma
combinação das duas cores. Por isto ao observarmos uma amostra da escala de cor próxima ao
dente, a partir de alguns segundos as duas cores começam a ficar muito semelhantes. Uma
imagem negativa persistente ocorre devido à fadiga dos receptores do cone. Um batom
vermelho forte próximo ao dente a ser avaliado provocará a fadiga dos receptores vermelhos
dos olhos, ao passo que os receptores do azul e do verde permanecem ativos e podem ser
estimulados. Isto pode produzir uma sensação de que o dente seja azul-esverdeado.
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o Recursos complementares

De acordo com Preston (1986), as melhores restaurações são, sem dúvida, as pintadas
no momento da inserção, na boca do paciente. Uma prancha com as cores dispostas de modo
a formar um circulo colorido com as cores complementares em oposição uma com as outras
permite, mesmo ao principiante, visualizar estágios simples da coloração. A mistura e a
colocação de pigmentos óxidos metálicos individuais podem compensar falhas especificas na
coloração obtida. A adição de violeta pode neutralizar um objeto amarelo forte ou laranja e
proporcionar maior translucidez. As restaurações devem ser coloridas a partir do lado lingual;
estas cores podem brilhar através do dente, dando uma impressão adicional de profundidade.

Conforme Olcuno, Caldas e Chow (1986), as ondas luminosas são ondas transversais,
isto 6, consistem de vibrações transversais do vetor campo elétrico E e do vetor campo
magnético B. Polarizar uma onda luminosa significa conseguir obter vibrações do vetor
campo elétrico E numa (mica direção. Isso pode ser conseguido com uma folha de plástico
chamada polarizador, contendo uma longa cadeia de macromoléculas orientadas numa ¡mica
direção que forma o eixo óptico.

Vanirti (1996) afi rmou que se a luz refletida for eliminada por meio de um filtro de
polarização, o "mapa cromático" poderá ser visualizado com maior intensidade, e o corpo
interno de dentina e as areas translúcidas poderão ser claramente identificadas.

Chiche e Pinault (1996) afirmaram que quando uma cor não pode ser conseguida com
as escalas de cor comuns e fica fora dos matizes desta, é exigida a confecção de uma escala
especial pelo técnico na forma, por exemplo, de uma pastilha de dentina.
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Segundo Shillingburg et al. (1998), se não for possível conseguir uma boa escolha
com um mostruário de tons, deve-se escolher sempre um tom mais claro, que pode ser
facilmente modificado até se chegar a um valor menor. É impossível colorir um dente para se

obter um tom mais claro (valor maior) sem produzir opacidade. Como o valor

é

o aspecto

mais importante da cor na escolha dos tons, deve-se tentar observar as amostras os olhos
semi-cerrados. Embora isso diminua a capacidade de discriminar a cor, acentua a de combinar
o valor.

Segundo Sproull (2001), na escolha do valor é interessante olhar com os olhos meio
fechados para reduzir a reflexão angular da luz e para aumentar a luz nos bastonetes do olho.

Vanini e Mangani (2002) afirmaram que pelo cancelamento da luz refletida através de

um filtro polarizador é possível visualizar o mapa cromático com intensidade aumentada. Isto
permite claramente separar-se o arranjo de cores do dente como visto fridimensionalmente.
Utilizando-se uma limpada UV como Única fonte de luz, é possível avaliar o grau de
fluorescência e observar a estrutura do corpo interno de dentina e a extensão de esmalte livre

entre os mamelões e na margem incisal.

Fondriest (2003) afirmou que se há uma grande diminuição do valor quando sombras
são projetadas sobre os dentes pelos lábios superiores, ou com um filtro de luz polarizada, a

fonte de brilho predominante é superficial, provocada pela alta refletincia superficial.
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2.3.1.1 Método Instrumental

Segundo Billmeyer e Saltzman (1981), os colorimetros são instrumentos nos quais as
amostras são visualizadas sob três tipos diferentes de iluminantes. A leitura destes
instrumentos resulta em três valores que, com padrões adequados, são diretamente
equivalentes aos três valores tristimulos CIE ou são convertidos neles através de calculo. Os
principais componentes dos espectrofotômetros são: uma fonte de radiação para iluminar a
amostra, um dispositivo contendo um prisma que dispersa a luz em um espectro e isola parte
deste, e um detector. Duas configurações de fonte de luz, amostra e detector encontram-se em
uso corrente para mensuração da cor, e formam a base das recomendações do CIE a este
respeito. 0 modo usual 6 a geometria bidirecional, na qual a superficie é iluminada em ângulo
de 45° com sua perpendicular e visualizada ao longo desta perpendicular; esta é a conhecida
geometria 450/0°. 0 segundo arranjo 6 a geometria reversa 0°/45°, onde o detector troca de
posição com a fonte de luz. Outra condição de visualização em uso corrente envolve uma

esfera de integração, uma esfera de metal pintada de branco em seu interior. A esfera coleta
toda a luz refletida a partir da superficie de uma amostra colocada contra uma abertura
(chamada porta) colocada ao seu lado. É freqüentemente percebido que os instrumentos

variam em sensibilidade aos aspectos de aparência do dente, como propriedades ópticas e
morfologia superficial, e isto afeta sua utilidade na seleção e medição de cor.

Seghi et al. (1989) declararam que como os dentes naturais são policromáticos e
translúcidos e possuem superficies curvos, a avalinticiplostrumental da cor dos dentes não é it
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prova de erros e que os dados coletados por um colorimetro podem ser significantemente
alterados pela translucidez.

Segundo Nayar, Ikeuchi e Kanade (1991) (apud LEE et al., 2002), a reflexão da luz a
partir das superficies pode ser classificada em duas amplas categorias: componente especular
e componente difuso. 0 componente especular é a luz refletida na superficie de forma que o
ângulo de reflexão seja igual ao ângulo de incidência. 0 componente difuso resulta da
penetração da luz na superficie, reflexões subjacentes e re-emergentes na superficie.

Hammad e Stein (1991) afirmaram que clinicamente não parece ser prático o uso de
colorimetros ou espectrofotômetros devido A. necessidade de extrema precisão em sua

utilização, e que em algumas situações pode vir a ser confuso para o clinico.

Okubo et al. (1998) declararam que a mensuração instrumental pode quantificar a cor
e tornar a comunicação mais uniforme e precisa. Desde a sua introdução na Odontologia, os
espectrofotômetros e colorimetros tern sido usados primariamente na pesquisa, e não no

ambiente clinico. As propriedades não-uniformes de cor dos dentes envolvem uma complexa
estratificação da estrutura do dente e variações de cor que desafiam mesmo os melhores

instrumentos. Muitas variáveis podem ser parcialmente controladas, com o uso de um
dispositivo de posicionamento que permite a máquina sempre ler a mesma área de um dente.
Este problema de não-uniformidade dos dentes não somente afeta os resultados de um
colorimetro, mas também desafia o olho humano à qual porção do dente focar. As técnicas

correntemente em uso nas cerâmicas odontológicas requerem a confecção de restaurações
utilizando múltiplas camadas de porcelana com pigmentação personalizada para produzir sutis
variações de cor. Embora o olho humano seja o árbitro final, o sucesso em construção da cor e
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comunicação pode ser melhor alcançada combinando as técnicas artísticas tradicionais com a
ciência da colorimetria. Estes autores realizaram uma pesquisa comparando a habilidade do

colorimetro computadorizado Colortron II (Light Source Computer Images, Inc. San
Francisco, Calif.) e de um método visual simples para selecionar a cor de uma escala

cerâmica. Foi proporcionado tempo ilimitado para trinta e um (n = 31) observadores com
visão normal em cores para combinar um conjunto de amostras de uma escala Vita Lumin is
cores correspondentes de uma segunda escala Vita Lumin. 0 mesmo teste foi administrado a

14 dos observadores, vários meses depois para determinar a variabilidade de cada indivíduo.
Um colorimetro computadorizado (Colortron II) equipado com uma guia de posicionamento
foi utilizada para analisar o terço médio de cada amostra da escala de cor. Através de uma
"ferramenta de combinação" presente no software, as leituras de cada uma das escalas foram
combinadas com as leituras da outra usando-se mensurações CIELab e valores DE. A média
de combinações corretas realizadas pelo colorimetro e das combinações corretas no teste
visual foram comparadas. 0 instrumento Colortron II combinou 8 das 16 amostras (50%
correto), enquanto que a combinação visual feita pelos examinadores combinou 7.7 das 16
amostras (48% correto) (desvio padrão 2.7). Nenhuma diferença estatística significante
ocorreu entre os dois métodos. O colorimetro demonstrou 100% de repetitividade e o teste
visual demonstrou razoável repetitividade (coeficiente de correlação r = .60). Os autores

concluiram que a determinação de cor pelo método visual é inconsistente, e a precisão do
colorimetro em combinar corretamente as amostras de cerâmica das escalas de cor foi apenas
levemente maior. 0 instrumento mostrou-se preciso (demonstrando repetitividade), mas não
prova de erros
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Figura 44— Colorimetro Colortron II.
Fonte: Okubo et al., 1998.

Watanabe e Hirata (2000) declararam que o dispositivo ShadeEye-Ex foi desenvolvido
para registrar a cor básica da dentição natural. 0 ShadeEye-Ex contém sua própria fonte de
luz e trabalha através de flashes de luz que atingem a parte interna do dente e registram a
reflexão e refração no dente natural. Este equipamento deve ser usado juntamente com o
sistema da Shofu, identificando 200 combinações de cores do Sistema de Porcelana Vintage
Halo da Shofu. Depois do procedimento apropriado, posicionando o dispositivo de 1 a 2 mm
da cervical, os dados são impressos automaticamente.

Figura 45 — Dispositivo ShadeEye-Ex
Fonte: Watanabe e Hirata (2000).
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Figura 46— Posicionamento correto da ponteira luminosa do ShadeEye-Ex
Fonte— Watanabe e Hirata, 2000.

Tabela 02— Explicacao dos dados provenientes da leitura realizada pelo ShadeEye-Ex.
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Fonte — Watanabe e Hirata, 2000.
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Tung et al. (2002) realizaram um estudo de cor dos dentes naturais com o propósito de
avaliar a confiabilidade de um colorimetro de contato dental e correlacionar a cor registrada
com a cor selecionada por clínicos experientes. Este estudo foi dividido em duas partes. Na
parte 1, dois examinadores (A e B) realizaram 2 mensurações através de um colorimetro nos
incisivos centrais de 11 sujeitos. Os examinadores não tomaram conhecimento dos seus

próprios dados e dos dados obtidos a partir dos outros investigadores. As leituras foram
repetidas 3 semanas depois com o mesmo protocolo. 0 coeficiente de confiabilidade de

Cronbach foi utilizado para analisar os dados coletados. Na parte II do estudo, 2 clínicos
experientes (examinadores D e E) selecionaram uma cor a partir da escala clássica Vita

Lumin Vacuum para o incisivo central superior direito dos mesmos 11 indivíduos. Cada
clinico não tomou conhecimento da seleção do outro e das leituras dos colorimetros. Os
resultados da análise de confiabilidade para cada uma das tentativas combinadas para matiz,
valor e croma foram todas >0.94. Os valores a de confiabilidade inter-examinador >0.9 para
croma e valor e de 0.64 a 0.74 para matiz. 0 a inter-examinador representou variação de valor
de cada uma das 4 mensurações. Os valores a de confiabilidade inter-examinador para croma,
valor e matiz foram 0.99, 0.95, e 0.96 para o examinador A e 0.99, 0.93, e 0.97 para o
examinador B, respectivamente. Na parte H deste estudo, o colorimetro concordou consigo
mesmo 82% das vezes, enquanto que os clínicos concordaram entre si em relação à cor
escolhida em 73% das vezes. Seleções feitas pelo colorimetro e os clínicos concordaram entre
si 55% a 64% das vezes. Enquanto que a abordagem instrumental oferece maior precisão do
que as escalas de cor para avaliação de cor, há a necessidade de superar um conjunto de

limitações práticas antes que tais técnicas ganhem uso clinico disseminado. As limitações

práticas mais comuns são padronização, custo, e facilidade de uso no ambiente clinico. Os
autores concluíram que há a disponibilid* de um colorimetro de contato intra-oral para a
Odontologia para a mensuração da cor do dente natural. Porém, a confiabilidade deste
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colorimetro não foi testada. Para testar a confiabilidade de um colorimetro projetado para o

uso no ambiente intra-oral, é necessário se estabelecer um padrão intra-oral. Na visão dos
autores não hi atualmente tal padrão.

Lee et al. (2002) afirmaram que a seleção de cor é rotineiramente realizada utilizando
o método visual. Entretanto, a mensuração instrumental de cor com um espectrofotômetro
pode fornecer informações muito Ateis, que podem auxiliar na seleção visual de cor.

Segundo Paravina (2002), espectrofotômetros e colorimetTos têm sido utilizados na
análise instrumental da cor. Os espectrofotômetros medem e registram, através do

comprimento de onda, a quantidade de luz refletida ou transmitida a partir de um objeto. Este
registro é obtido nas coordenadas L*, a* e b* do sistema CIE. Os espectrofotômetros são
dotados de alta precisão, sensibilidade para medir cores absolutas e são equipados com
distribuições espectrais de vários iluminantes. Os espectrofotômetros mais precisos são os de

esfera de integração, nos quais o objeto é exposto à luz em diferentes ângulos e direções
durante a sua análise. Os colorimetros analisam os valores para o vermelho, verde e azul

refletidos através de filtros sensores que simulam as células foto receptoras do olho humano,
os cones. Os tristirnulos X, Y e Z são convertidos em coordenadas L* a* e b* do sistema
CIEL*a*b*. Desta forma, os colorimetros podem interpretar e definir os fenômenos fisicos na
percepção instrumental da cor.

Paul et al. (2002) declararam que somente a geometria 45°/0° 6 apropriada para o uso
clinico, porque cavidade oral possui acesso limitado. Se os efeitos de translucidez, como
encontrados no terço incisal dos dentes humanos, possuem importância, as informações
bidimensionais podem não ser apropriadas para a fabricação de uma restauração final.
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Portanto, os autores afi ram que os espectrofotômetros revelam-se uma ótima escolha apenas
para se avaliar a cor de corpo do dente.

Tung et al. (2002) a fi rmaram que instrumentos tais como espectrofotômetros e
colorimetros têm sido usados industrialmente e em ambiente de pesquisa para a avaliação e
especificação da cor. Os espectrofotômetros medem os fatores de refietfincia ou transmitir'
de um objeto em um comprimento de onda por vez. Entretanto o uso de espectrofotômetros na
pesquisa odontológica e em ambiente clinico tem sido inibido pelo fato de que o equipamento
é

complexo e caro e, principalmente por ser limitante medir a cor dos dentes

in vivo

com estas

máquinas Estes instrumentos são projetados para medir cor em tristimulos X, Y, Z ou em
valores CIE L*a*b*; os filtros de cor aproximam-se da função espectral do olho do
observador padrão. As variações nas leituras de cor podem ser atribuidas a muitos fatores,
incluindo o fato de que os dentes não são da mesma cor em toda a sua superficie. Placa e
saliva desempenham um papel na inconsistência de cor: a saliva pode mudar o índice refletivo
de uma superficie subjacente e a placa possui características de cor em si mesma, que podem
interferir no polimento da superfície do dente. Procedimentos de mensuração podem
introduzir variações também. A pressão de contato do instrumento e o ângulo em que 6
colocado são fatores importantes. Finalmente, as características de superficie do dente
influenciam a mensuração. Embora os fabricantes dos colorimetros recomendem uma
superfície de contato plana para melhores resultados, esta superficie ideal 6 raramente

encontrada

in vivo.

Há um limitado número de dentes com uma superficie plana larga o

sufi ciente para acomodar o diâmetro da janela de medição (4.0-mm).
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Lee et al. (2002) declararam que as mensurações espectrofotométricas de cor podem
variar de acordo com os modos de mensuração e os tipos de iluminantes. Alguns
espectrofotõmetros podem operar em dois modos diferentes: componente especular incluso
(SCI) ou excluso (SCE)

Hammad (2003) afirmou que a precisão da análise instrumental pode enganar mesmo
o clinico mais experiente e instruido, como diferentes leituras podem ser registradas com a

mesma distância de 1 a 2 mm em um dente individual. Colorímetros intra-orais sofrem de
perda marginal e a inabilidade em assumir uma posição repetível no dente; desta maneira
podem ser imprecisos e não reproduzíveis quando usados com espécimes policromáticas e
translúcidas tais como os dentes naturais.

Analoui et al. (2004) afirmaram que a abordagem espectrofotométrica/colorimétrica é

atrativa porque permite uma avaliação objetiva da cor do dente, independente das condições
de visualização e experiência do examinador. As ferramentas utilizadas com esta abordagem
incluem espectrofotõmetros, colorimetros, fotografia analógica e fotografia digital.

Segundo Shimada et al. (2004), o método instrumental avalia quantitativamente o
croma, matiz e valor de substratos variados. Entretanto, o posicionamento e ângulo de
abertura podem afetar o valor obtido para cada superficie do dente. É importante avaliar a
estabilidade de cor do material dentário no local idêntico após a inserção da restauração.
uso de dispositivos de posicionamento possibilita a avaliação periódica das mesmas
superfícies das restaurações. Um dispositivo personalizado com aberturas vestibular ou

lingual preparadas para o posicionamento apropriado do colorimetro pode ser usado como um
guia na avaliação de cor. Adicionalmente, o ângulo de contato entre o colorimetro e a
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superficie do dente pode ser controlado adequadamente através da parede da abertura
preparada.

Fondriest (2004), afirmou que a qualidade dos colorfmetros continua aumentando e o
preço diminuindo. Certa quantidade de treinamento em como utilizar as receitas geradas pelos
colorimetros torna-se necessária. Os técnicos em prótese dentária têm de realizar um
substancial trabalho para confeccionar restaurações que sejam fiéis a estas receitas. A
qualidade aumenta e o custo também. De acordo com o autor, as fotografias em cores
contendo os dentes-alvo e as amostras das escalas de cor, com prescrições de cor detalhadas,
com mapas cromáticos e de superficie geralmente proporciona mais informação do que é
gerada por um colorimetro. A tecnologia de colorimetros irá aumentar cada vez mais ao longo
do tempo, porém sempre haverá algumas imprecisões em leituras de dentes altamente

texturizados, com alto brilho, e translúcidos. As leituras dos colorimetros variam de acordo
com o ângulo de visualização, com as convexidades resultando em um valor mais alto e as

concavidades e embrasuras resultando em um valor mais baixo que o real. 0 contorno da
superficie vestibular dos incisivos superiores se tornará polido com o uso e a idade. Isto
reflete a luz com um espectro muito parecido com o da fonte. Os colorimetros registrarão
estas áreas com um valor mais alto, opacas, e com matiz e croma diferentes do real. A

opalescência não apenas torna o dente mais luminoso, mas também produzem a aparência
azulada através do esmalte que não possui anteparo de dentina. Os colorimetros interpretarão
este efeito óptico azulado como uma area de valor mais baixo. Mesmo com estas limitações,
entretanto, esta tecnologia tomar-se-á permanente e encontrará seu lugar em um percentual
significativo de consultórios.
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Lee, Lim e Kim (2004) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a diferença na
cor das resinas compostas de acordo com a iluminação e tamanho da janela de abertura em
espectrofotõmetros. Cinco resinas compostas fotopolimerizáveis na cor A2 foram estudadas.
A cor foi registrada de acordo com a escala de cor CIE L*a*b* associada aos iluminantes A e
D65 padrão CIE em um espectrofotõmetro de reflexão (CM- 3500d, Minolta, Osaka, Japan)
com a geometria SCE e SCI. A despeito da geometria de mensuração, os valores CIE L*a*b*
medidos a uma abertura de 3 mm foram mais baixos do que aqueles medidos a 8 mm.
tamanho da janela de abertura, geometria de mensuração e condições de superficie do
espécime devem ser considerados ao se comparar o resultado da medição de cor. Quando o
tamanho da janela de abertura e a taxa de iluminação/tamanho de visualização muda pode
haver significante perda marginal e perda de precisão na medição de cor.

Segundo Ishikawa-Nagai et al. (2005), a metodologia de Seleção de Cor
Computadorizada (CCM — Computer Color Matching) tem o intuito de disponibilizar
prescrições cerâmicas para criar qualquer tipo de cor de dente sem a necessidade do uso de
escalas de cor. Portanto, a técnica CCM pode ser um método mais efetivo para reproduzir a
cor de um dente do que um sistema de escala de cor. Estes autores realizaram um estudo
avaliando a precisão de reprodução da gradação de cor para restaurações cerâmicas usando
uma técnica de Sele* Computadorizada de Cor (CCM) empregando um programa protótipo
e dados de medições espectrofotométricas. As cores de 10 amostras da escala de cor Vitapan
3D Master foram medidas em quatro regiões das coroas, de cervical a incisal, usando um
espectrofotõmetro. Espécimes cerâmicos CCM em forma de dente (30 espécimes; 3
espécimes para cada uma das 10 amostras da escala), do mesmo tamanho e forma das
amostras da escala, foram fabricados de acordo com as prescrições CCM calculadas usando
um programa CCM protótipo. As cores dos espécimes cerâmicos CCM e as amostras-alvo da
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escala de cor foram comparados em 10 Areas incrementais de gengival a incisal (cada Area
medindo 1 mm de altura por 3 mm de largura). As diferenças de cor, AE, AL*, Aa*, e Ab*,
foram calculadas. As diferenças de cor foram analisadas por uma medida de análise de
variância repetida P,.0001). Tres protesistas avaliaram os espécimes CCM através de técnicas
de percepção. A avaliação perceptual indicou "escolha correta" ou "escolha aproximada" para
todos os espécimes CCM. A decisão final na cor das próteses diz respeito ao paciente;
portanto, a avaliação perceptual também é um fator importante. Usar tanto a metodologia
instrumental quanto a visual permite que a precisão na gradação de cor reproduzida seja
melhor avaliada de acordo com padrões clínicos aplicáveis.

A companhia VITA (2006) lançou recentemente no mercado um espectrofotõmetro
digital, o VITA EasyShade (Vident, Brea, Calif), que segundo a fabricante permite o
mapeamento de até 3 pontos, a verificação de partes restauradas e não depende de condições
de luminosidade externas. Baseia-se na escala Vitaparn 3D-Master com opção de 26 cores,
incluindo as cores intermediárias, totalizando em 97 opções de cores. De acordo com as
instruções da fabricante, deve se posicionar a ponteira de 1-2 mm a partir da gengiva para
realizar a tomada de cor. As cores incisais podem ser afetadas pela quantidade de translucidez

e dentina subjacente na região incisal. A alta translucidez pode resultar em uma cor mais
cinza do que aquela do matiz básico, porque uma proporção significativa da luz atravessa o
dente. Deve-se utilizar as amostras de Dentina e Esmalte VITA para se con fi rmar a melhor
escolha na região incisal. Não se deve posicionar a ponteira do aparelho em regiões nãoplanas e se deve manter o aparelho perpendicular A. superficie.
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Figuras 48 e 49

Figura 47— Tomada de cor com o espectrofotômetro VITA Easyshade.
Figura 48— Espectrofotômetro Digital VITA EasyShade.
Figura 49— Painel digital do espectrofottimetro digital VITA Easyshade
Fonte: http://www.wilcos.com.brivita_easyshade.php

A companhia MHT Optic Research (2006) desenvolveu o SpectroShadeTM Micro

(Niederhasli, Switzerland), um instrumento composto por uma câmera digital conectada a um
espectrofotómetro, que pode analisar e identificar as cores de um dente em toda sua area. As
imagens e os dados espectrais obtidos podem ser gravados no próprio instrumento e
transferidos para um computador pessoal via USB, rede Wi- F!, ou cartão de memória SD, e
enviados em tempo real para o laboratório por e-mail ou em formato de CD-ROM.
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Figura 50— Painel digital móvel do instrumento SpectroShadeTm Micro
Fonte: http://www.mht.ch/index.php?uri=micro_pictures.html
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O SpectroShadeTm Micro pode apresentar as imagens resultantes de sua leitura

cromática dos dentes de acordo com a cromaticidade média (1), terços cervical, médio e
incisal (2) ou de forma mais elaborada detectando todas as variações cromáticas presentes na
superfície dental (3). Além disto pode também identificar as Areas de translucidez do dente.
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Fonte: http://www.mht.ch/index.php?uri=micro.html
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A DeguDent (2006) também nos apresentou um instrumento, denominado
ShadePilotTM, que segundo a própria fabricante "...abre um novo mundo de precisão,
informação e comunicação para a seleção de cor em Odontologia. 0 futuro da seleção de cor é
digital. ...". 0 principio de funcionamento e a interface de trabalho deste instrumento são
muito semelhantes ao SpectroShade MicroTM (MHT, Niederhasli, Switzerland)

Figura 52— ShadePilotTm

e seu painel digital

Fonte: http://www.shadepilot.com/DOWNLOAD/Downloads.htm
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Assim como o SpectroShadeTM Micro, o ShadePilotTM permite a identificação das
cores em tom único, terços, mapa cromático e também a determinação da translucidez e da
luminosidade dos dentes.

Figura 53 — Resultados obtidos através da análise de cor realizada com o ShadePilotTm
Fonte: http://www.shadepjlot.comJDowNLoAD/Down1oads h

declarado por Volpato, Baratieri e Araújo (2006), é interessante ressaltar que
este instrumento não somente permite avaliar o resultado obtido do clareamento dental através
da comparação das leituras anterior e posterior ao clareamento, como também avaliar os
progressos realizados no decorrer do tratamento.
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Figura 54— Avaliação de resultado do clareamento dental com o instrumento ShadePilotTm.
Fonte: http://www.shadepilot.com/DOWNLOAD/Downloads.htm

A Cynovad (2007) introduziu no mercado um instrumento com avançada tecnologia,
destacando-se por ser o primeiro a apresentar o mapeamento cromático da superficie total do
dente e ao mesmo tempo permitir ao usuário escolher o resultado a partir de várias escalas de
cores existentes. Além disso o ShadeScanTM (Cynovad, Montréal (Québec), Canada) também
avalia outros aspectos importantes dos dentes tais como translucidez e textura. 0 software
utilizado em conjunto com este instrumento, possui ferramentas sofisticadas que analisam e
processam os dados produzindo relatórios detalhados dos mapas cromáticos.
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Figura 55 — Instrumento ShadeScanTm.
Fonte: http://www.cynovad.com/html/produits/ShadeScan/shadeScan.htm

Figura 56 — Computador com programa utilizado em conjunto com o ShadeScanTm.
Fonte: http://www.cynovad.com/html/produits/ShadeScan/shadeScan.htm
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Volpato (2006) afirmou que é importante considerar que devido aos diferentes
aparelhos colorimétricos utilizados, geometrias de medição, iluminantes variados e a presença
de brilho e texturização superficial, os parâmetros para comparação dos resultados
instrumentais podem ficar comprometidos. Como

o julgamento final da avaliação

colorimétrica é visual, é necessário continuar a estabelecer uma relação, a mais exata possível,
entre análise visual e instrumental.
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2.3.2 Comunicação da Cor

2.3.2.1 Mapa cromático

Consiste num meio de realce e comunicação, no qual todos os parâmetros que
contribuem para a criação da cor no dente são refinados e anotados.

Vanini (1996) afirmou que o mapa cromático também inclui as regiões translúcidas do
dente, que se originam dos aspectos do esmalte que são livres de dentina interposta. Portanto,
o mapa cromático possui diferentes expressões nos vários níveis anatômicos: os cromas mais
altos estão no terço cervical, que é a área que mantém o mais alto grau de saturação, devido
presença de um esmalte mais fino e, portanto, uma cor de dentina mais visível. Os cromas são
um leve grau mais baixos no terço médio. No terço incisal em dentes não desgastados, os
cromas do "matiz básico" são gradualmente substituidos pelas opalescências criadas pela
translucidez do esmalte incisal e interproximal.

Para Chiche e Pinault (1996), a distribuição do esmalte, incluindo as zonas
translúcidas ou transparentes, pode ser comunicada com um diagrama de cor.

Vanini e Mangam (2002) afirmaram que quando alguém estuda cuidadosamente
dentes naturais, rapidamente toma consciência de que a composição de cor é determinada por
outros fatores além de matiz, croma e valor. Considerar apenas estes parâmetros significa
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ignorar o óbvio e não ver aquilo que está dentro do dente. Deste modo, cinco aspectos são
realçados e devem ser considerados:

a) Cromaticidade (matiz e croma);

b) Valor (luminosidade);
a) Intensidades;
b) Opalescência;
c) Caracterizações.

Para isto, um cartão de cores é criado como uma maneira mais completa de determinar
e comunicar a cor tridimensional do dente. Neste cartão, todos os parâmetros presentes nos
elementos a serem reconstruidos são anotados de acordo com uma ordem lógica que primeiro
considera a cromaticidade do corpo de dentina e então o esmalte e seus niunerosos aspectos.

Fondriest (2003), afirmou que se deve fazer um desenho tridimensional do mapa

cromático para tudo aquilo que 6 observado. Dividir a face vestibular da coroa em zonas, e
descrever a textura superficial como vertical, horizontal ou com malformações, e determinar
se 6 leve ou grosseira.

Adolfi (2004) afirmou que uma atenção especial deve ser dada ao terço incisal, pois o

jogo de luz entre a camada de translúcido e os mamelões vai criar desenhos variados nessa
região, os quais devem ser corretamente identificados.
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Segundo Parreira e Santos (2005), a elaboração de um mapa cromático especifico para
a aplicação da cerâmica Noritake Super EX-3 pode ser realizada seguindo 4 etapas:

Etapa 1: seleção do valor, matiz e croma.
Etapa 2: desenho dos mamelos dentinarios.
Etapa 3: caracterização interna através de pintura nos sentidos horizontal e vertical
Etapa 4: distribuição de massas opalescentes.
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Figura 61 - Sugestão para elaboração de um mapa cromático.
Fonte: Parreira e Santos, 2005.
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2.3.2.2 Fotografia

Segundo Preston (1986), a melhor maneira de se comunicar a seleção de cor ao
técnico de laboratório é enviar fotografias das amostras de cores na boca do paciente.
Existem, naturalmente, distorções de cores na fotografia, mas ela dará uma aparência relativa
entre a amostra e o dente.

Segundo Vanini (1996), o "mapa cromático" pode ser estudado por fotografias
tomadas com dois pequenos flashes laterais, produzindo uma luz difusa, e um flash circular,
equipado com um filtro de polarização que elimina completamente a luz refletida. Fotografias
ultravioletas podem ser tomadas com um filme sensível e uma lâmpada UV como fonte de
luz.

Touati, Miara e Nathanson (2000) afirmaram que um sistema fotográfico de referencia
indubitavelmente permanece como a melhor guia para transmitir os dados essenciais para a
reconstrução de um elemento dental. Pode-se simplesmente montar um album de fotografias
de alta qualidade mostrando diferentes padrões das disposições, formas, cores e níveis de
translucidez e os tipos de textura superficial e de lustro. Essas referências fotográficas obtidas
dos dentes naturais devem ser classificadas e numeradas em ordem cronológica. No caso da
translucidez, temos de escolher vários graus representando os diferentes estágios que mais
comumente temos de repetir. Para transmitir a aparência e a extensão da area de translucidez,
o clinico informa ao ceramista que o dente a ser reproduzido assemelha-se a fotografia 5 ou 6,
por exemplo. Uma vez de posse desta documentação, o técnico terá uma imagem visual exata
da cor e da extensão da Area de translucidez a ser copiada. A tomada de fotografias em preto
e
branco dos dentes e da escala de cores é um método interessante para se avaliar o valor.
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Fondriest (2003) ressalta que o uso de um fundo preto na fotografia odontológica
aumenta o contraste, porém provoca brilho ofuscante (contraste e brilho em excesso). As
melhores fotografias podem ser alcançadas com filmes em cores equivalentes 35-mm ou
imagens digitais, ambas tomadas com câmeras do tipo single-lens reflex (SLR) com uma lente
macro de 90-115 mm, e flash circular ou lateral (dual point). 0 flash deve ser de cor neutra
com uma temperatura de cor de 5500K e um CRI maior que 92. Há três tipos de fotografias
que podem efetivamente comunicar os parâmetros mais importantes de uma boa seleção de
cor:

Fotografia 1: Forma e morfologia de superficie.
•

Colocar um fundo preto. 0 fundo ajuda a aumentar o contraste e
visualizar a forma e a silhueta do dente;

•

Secar o dente. Quando a superficie encontra-se úmida, a água flui sobre
a superficie, camuflando a textura;

•

Posicionar a lente e o flash perpendicular A superficie do dente em
avaliação. A luz pode refletir como em um espelho, diretamente de
volta A câmera. As superficies que não estejam perpendiculares irão
refletir a luz em direção diferente A da camera e realçar a textura.

Figura 63 — Fotografia 1: registro de superficie.
Fonte: Fondriest, 2003.
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Fotografia 2: Translucidez
•

Usar um fundo preto. 0 fundo aumentará o contraste entre o esmalte
opalescente azul e o perímetro da dentina subjacente;

•

Posicionar o flash e a lente em ângulo de 60° com a superficie (a partir de
cima), o que limitará as reflexões;

•

Vetorizar as fotos. Significa tomar fotografias em diferentes angulações,
o que possibilitará visualizar volumes interproximais de esmalte
translúcido;

•

Diminuir sequencialmente a abertura da lente (F) para ocorrer
subexposição. Isto diminuirá a influência das reflexões de superficie, mas
não diminuirá a visualização da opalescência. Diminuir a abertura
aumenta a profundidade de visualização, o que melhora a capacidade de
visualizar as camadas internas do dente.

Figura 64— Fotografia 2: registro de translucidez.
Fonte: Fondriest (2003).
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Fotografia 3: Saturação, matiz e valor.
•

Usar um cartão cinza refletivo 18% como fundo. Por ser neutro,
não irá provocar fadiga em nenhum tipo de cone da retina e

melhorará a habilidade em detectar saturação. Também diminui
o contraste ofuscante;
•

Escolher um conjunto de amostras de maneira que se visualize
na fotografia uma amostra ideal entre outras duas amostras, um
grau de saturação abaixo e outro acima. Orientar as amostras de
forma que estejam paralelas ao dente, incisal da amostra com
incisal do dente, e eqUidistantes da camera;

•

Orientar a lente com angulaçã'o maior que 30 0 acima ou abaixo
da perpendicular;

•

Vetorizar e realizar subexposições sequencialmente.

Figura 65 — Fotografia 3: Registro de valor, croma e matiz.
Fonte: Fondriest (2003).
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Figura 66— Camera digital SLR profissional FujiFilm FinePix S3 Pro
http://wvvw.fujifilm.com.br/produtos/mundo_digital/cameras_profissionais/index.html

Figura 67— Camera digital SLR semi-profissional FujiFilm S9500 (objetiva zoom 28-300mm)
Fonte: http://www.fujifilm.com.br/produtos/mundo_digital/cameras_semi_profissionais/index.html#

Figura 68 — Lente macro Nikkor (Nikon) (28-100 mm)
http://www.etronics.com.bridetalhes.asp ?codpro=10428&parc=buscape

Figura 69— Flash circular Sigma
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetaiLaspx?sku=A0540505&cs=19&c=us&I=en
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Figura 70— Flashs laterais (dual-point.)
http://www.alanwood.net/photography/macro-flash.html

De acordo com Stumpell III (2004), a fotografia pode ser uma ferramenta importante
na comunicação entre dentistas e técnicos em prótese dentária. De forma crescente, a mídia
digital está sendo empregada. As variáveis de exposição são relativamente similares tanto
para a fotografia digital quanto para a analógica. A imagem digital tem a vantagem da
verificação imediata, e por isso a exposição e o enquadramento pretendido podem ser
avaliados. É imperativo que os monitores usados para visualizar a imagem estejam calibrados
em relação A cor. (Optical ColorVison; Pantone Inc, Carlstadt, NJ). A calibração garante que a
visualização está correta e que a imagem mostrada é verdadeira. 0 autor também descreveu
um método simples para padronizar uma imagem digital utilizada para a comunicação de cor
com o laboratório dentário.
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Parreira e Santos (2005) a fi rmaram que os slides ajudam na identificação das nuances
de opalescência, manchas, trincas, textura e forma. 0 slide focalizando apenas um dente ou
toda a arcada tem pouco valor no uso da fotografia como meio auxiliar na seleção de cor.
Devem sempre ser feitos com as cores da escala próximo aos dentes. Este slide deve ser
acompanhado de algumas outras impressões do CD, como zonas de brilho, regiões de maiores
e menores valor e translucidez. Uma comunicação detalhada através de slides pode ser feita a

partir da seguinte sugestão:

a) Foto da cor da escala próximo ao dente de referência;
b) Foto da cor da escala com a borda incisal direcionada para a borda incisal do
dente referência;
c) Foto das arcadas com os dentes em contato;
d) Foto das arcadas com a boca semi-aberta;
e) Foto do terço incisal dos dentes inferiores quando da confecção dos dentes
anteriores superiores;
f) Foto dos provisórios;
g) Foto da cor da escala próxima aos preparos, quando f9rem dentes vitais que
receberão restaurações cerâmicas;
h) Sorriso forçado para o planejamento da linha de sorriso, nível de gengiva e
papilas (casos de gengiva em cerâmica), ixodendo também ser avaliado na
foto o valor nos terços médio e incisal;
i) Para a obtenção desses slides, o ideal é que seja Utilizada uma boa camera
fotogrifica, com no mínimo uma lente macro 100, flash circular ou lateral e
filme ASA 100.
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Segundo estes mesmos autores, as cameras digitais, apesar de mostrarem grandes
evoluções, ainda não são a melhor op* para a comunicação de cor, pois podem induzir
distorções nas imagens devido a diferenças de configuração entre as cameras, computadores,
softwares ou monitores.

Segundo Baltzer (2006), alterando-se o contraste (em +50%) e a luminosidade (em
50%), usando um simples programa de edição de imagens se pode reconhecer claramente
vários efeitos visuais como zonas de translucidez, mamelos e halos.

Figura 71 — Alteração de contraste e luminosidade em imagens digitais.
Fonte: Baltzer, 2006.

-
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3 DISCUSSÃO

Guyton (1988) afirmou que o olho funciona como uma camera fotográfica para
focalizar a imagem visual sobre a retina, porém Heneine (1996) esclarece que a comparação
como uma câmara de televisão é mais adequada, pois como a câmara de televisão, o olho
forma imagens, transforma a energia eletromagnética em energia elétrica, e esses pulsos são
levados ao cérebro.

Marcucci (2003), Shillingburg et al. (1998), Sproull (2001), afirmaram que o valor é o
aspecto mais importante da cor na escolha dos tons, porém a explicação anatomo-fisiológica
deste fator somente foi dada por Berne e Levy (1996), que afirmaram que o olho pode
distinguir dois aspectos da luz: seu brilho (ou luminescência) e o comprimento de onda (ou
cor). Estes mesmos autores supõem que haja também um sistema neural para a análise do
brilho da cor. Os bastonetes, responsáveis pela visão em preto e branco, tem baixos limiares
para a detecção da luz, pois contêm muito mais foto-pigmentos que os cones e um sistema de
amplificação de sinais melhor do que estes. Além disto, Heneine (1996) a firmou que na retina
existem cerca de 130 milhões de bastonetes e apenas 7 milhões de cones.

Vanini e Mangani (2002) afirmaram que em 1982, Muia introduziu outra dimensão
(caracterização) expandindo as dimensões de cor de três para quatro, porém Sproull (2001);
Sproull (1974); Burnham, Hanes e Bartleson (APUD SPROULL, 2001); Billmeyer e
Saltzman (1981) afirmaram que a cor, assim como a forma física, possui três, e somente três
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dimensões. Estas dimensões são mensuráveis precisa e absolutamente. Os nomes destas três
dimensões podem variar, porém não as dimensões em si mesmas. As cores podem variar, mas
não de um modo que não possa ser descrito em termos de combinações entre estas três
dimensões.

Enquanto muitos autores referiram à "cor" do dente, Vanini (1996); Touati, Miara e
Nathanson (2000); Fondriest (2003); Dozic et al. (2003) abordaram a questão da melodia
cromática do dente, e em concordância com estes autores é importante esclarecer que o dente,

como um quadro pintado por um artista, é uma composição ordenada de cores, de maneira a
formar uma composição cromática numa estrutura tridimensional com propriedades ópticas
de fluorescência, opalescência, translucidez, diferentes intensidades e caracterizações.

Vanini (1996); Dozic et al. (2003); afirmaram que o matiz básico de um dente é

determinado pela média derivada da soma dos cromas contidos e distribuídos sobre a
superfície total do dente. Baseados em intensidade, várias saturações do "matiz básico" estão

presentes em regiões especificas de um dente — os terços cervical, médio e incisal, porém,
Ishikawa-Nagai (2005) a firmou que não há dados científicos descrevendo a gradação de cor

dos dentes naturais. Alguns dentes podem mostrar fracas gradações e outros uma gradação
mais forte do que as escalas de cor. Por este fato sugere-se a realização de estudos analisando
a gradação de cores nos dentes naturais, que levem a localizar e quantificar as variações de
cor (AE) visualmente perceptíveis ao longo da superfície dos dentes naturais.

Marcucci (2003) apontou a escala de cor Vitapan 3-D Master (Vident, Brea, Calif),
baseada na sugestão de Sproull (1973) de que os kits de pigmentos de porcelana deveriam
incluir 5 escolhas de valor, como um instrumento de grande valia para o protesista. Porém,

134

Wee. Monaghan e Johnston (2002) reportaram que o uso da escala de cor Vitapan 3D-Master
resultou em uma média de diferença de cor significativamente mais alta (6.8 ± 2.1 AE) na
fabricação de espécimes cerâmicos. Sem contestar o mérito da tentativa do fabricante em
introduzir uma ferramenta de seleção visual de cor com maior embasamento cientifico, tal

fato reforça o problema da falta de padronização na abordagem da cor, seja através do método
visual ou instrumental. Conseqüentemente a melhor forma de se conseguir a reprodução de
cor ainda é usar a escala relativa a cada marca de material. 0 mesmo acontece corn o método
instrumental de análise de cor, pois a maioria dos poucos instrumentos disponíveis para uso
clinico permanece ligada a marcas comerciais de materiais restauradores. Uma grande

deficiência. não abordada por Marcucci (2003). e que foi corrigida na escala Vitapam 3DMaster é que o eixo de cromaticidade verde-vermelho da escala VITA Lumin Vacuum não

possui cobertura total para os dentes naturais.

Autores como Parreira e Santos (2005), ainda citam a iluminação natural entre 09 e
15h para a seleção de cor, porém as afirmações de Preston (1986), Touati, Miara e Nathanson
(2000), Dagg et al. (2004), nos leva a crer que o uso da iluminação natural deva ser apenas
complementar ou somente na total impossibilidade de se utilizar a iluminação artificial com
conteúdo completo de cor.

Billmeyer e Saltzman (1981) citam as lâmpadas padrão CIE com temperatura de cor
6500K e 7500K utilizadas na mensuração instrumental de cor, porém, Winter (1993), Touati,

Miara e Nathanson (2000), afi rmaram que, para seleção visual de cor, melhores resultados são
encontrados utilizando-se lâmpadas de 5000K — que afirmaram ter conteúdo mais equilibrado
de cor e não ser do claras — para avaliar os matizes e uma lâmpada de 3000K para se avaliar a
luminosidade.
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Hammad e Stein (1991), Tung et al. (2002), Paul et al. (2002), Lee et al. (2002)

citaram várias limitações do método instrumental, porém Hammad (2003), Fondriest (2004);
Analoui et al. (2004); afirmaram que, mesmo com suas limitações, a tecnologia instrumental

para análise e mensuração de cor tomar-se-á permanente e encontrará seu lugar em um
percentual significativo de consultórios. Isto se deve ao fato de que o preço destes
instrumentos tem diminuído e sua qualidade tem aumentado devido aos avanços que têm sido
realizados no sentido de contornar e também superar estas limitações. Diversas empresas
fabricantes de materiais e equipamentos, de influência significativa no meio odontológico,
como a Vita, Shofu, MET, Degudent, Cynovad, entre outras, têm colocado ênfase e investido
na tecnologia instrumental, produzindo equipamentos e softwares com moderna tecnologia e
assim nos apontando que esta modalidade de abordagem da cor se difundirá e se tomará parte
da rotina clinica do cirurgião dentista.

Parreira e Santos (2005) afirmaram que as câmeras digitais não são a melhor opção
para a comunicação de cor, pois podem induzir distorções nas imagens devido a diferenças de
configuração entre as câmeras, computadores, softwares ou monitores, porém, Stwnpell III

descreveu um método simples para padronizar uma imagem digital e também a calibração de
monitores, que minimizam estes problemas. Desde que a amostra da escala seja fotografada
junto com o dente em questão, as imagens corrigidas e padronizadas, e os monitores
calibrados - tanto no consultório quanto no laboratório — a imagem digital toma-se
precisa e extremamente prática.
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5 CONCLUSÃO

• Apesar da promissora introdução do método instrumental nos ambientes clínicos, a
avaliação final de cor de uma restauração continua sendo visual, por isso é
necessário compreender o método visual para se realizar uma avaliação final
correta.
• Instrumentos utilizados na mensuração e análise de cor não anulam a necessidade
do entendimento real do fenômeno da cor e sim a afirmam.
• 0 uso concomitante do método instrumental e visual como meios complementares
para a seleção de cor pode produzir melhores resultados, pois ambos apresentam
inconsistências.
• As escolas de Odontologia devem inserir em seu currículo disciplinas que
introduzam o aluno A. ciência da cor para capacitá-los a encontrar soluções lógicas
para os problemas de cor e utilizar de forma racional todas as ferramentas de
abordagem de cor disponíveis na Odontologia.
•

Enquanto o exercício da Odontologia não for provido de padrões de cor
apropriados para comparação de cor, devemos fazer o melhor trabalho com os
meios disponíveis.

• A utilização de recursos complementares na comunicação de cor, como um
sistema fotográfico de referência, com múltiplas fotografias de qualidade,
associado a mapas cromáticos bem confeccionados e receitas geradas por
instrumentos indubitavelmente permanece como a melhor guia para transmitir os
dados essenciais para a reconstrução de um elemento dental.
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