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                                                    RESUMO 

 

 

Lindner, MOM. Concordância na seleção de cor dentária visual e digital: comparativo 
entre sistema classical A1-D4, Linearguide 3D-Master e um espectrofotômetro 
[tese/dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Odontologia; 2012. 
 
 

A seleção de cor é um procedimento importante na Odontologia Estética. Quase 

todos os materiais restauradores necessitam de uma determinação prévia de cor 

para sua aplicação clínica. Porém, os resultados de cor continuam insatisfatórios e 

inconstantes. Novas escalas de cor e aparelhos eletrônicos foram desenvolvidas no 

intuito de melhorar e aperfeiçoar a seleção de cor. Este estudo avaliou e comparou 

a concordância observada durante a seleção de cor pelo método visual, utilizando 

as escalas de cor VITA classical A1-D4 e Linearguide 3D-Master, com a 

concordância apresentada pelo método digital por meio de um espectrofotômetro 

(VITA Easyshade Advance). O método aplicado foi o pareamento de uma amostra 

de cor com outra amostra de cor idêntica do mesmo sistema de cor. Cinco amostras 

de cor (B1, A3, A3.5, C4 e D2) da escala VITA classical A1-D4, e cinco amostras de 

cor (1M2, 3R2.5, 2M3, 4L1.5 e 5M1) da escala 3D-Master foram utilizadas como 

cores alvos para serem coincididas. Três amostras idênticas destas cores 

selecionadas foram posicionadas no lugar do elemento 12, 11 e 21 em dez 

manequins odontológicos completos. Os dez manequins foram posicionados em 

uma cabeça artificial com sua respectiva haste, e colocados sobre uma cadeira 

odontológica. A posição da cadeira, da cabeça artificial e luz do meio foram 

padronizadas. O único critério de exclusão dos avaliadores foi a deficiência na visão 

cromática, avaliada através do teste de Ishihara. Dos 40 avaliadores, 2 (5%) do 

sexo masculino e nenhum do sexo feminino foram excluídos. Os 38 avaliadores 

incluídos realizaram a seleção de cor do elemento 11 em dez manequins pelo 

método visual similar àquela realizada no dia-a-dia clínico. Na sequência, os 

mesmos avaliadores repetiram a seleção de cor por meio de um espectrofotômetro. 

A concordância observada utilizando a escala VITA classical A1-D4 foi de 66,31%, 

com a escala Linearguide 3D-MASTER foi de 46,84% e o acerto do grupo de valor 

correto no sistema de cor 3D-MASTER foi de 72,11%. O espectrofotômetro obteve 



 
 

uma concordância observada de 90,44%. Dentro das limitações deste trabalho, 

podemos concluir que a seleção de cor por meio da espectrofotometria apresenta 

uma concordância maior que a seleção de cor pelo método visual, 

independentemente do sistema de cor utilizado.  

Palavras-chave: Cor, Espectrofotometria, Testes de Percepção de Cores. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Lindner MOM. Agreement in instrumental e visual dental shade determination: 
comparative between classical A1-D4 system, Linearguide 3D-Master and a 
spectrophotometer [thesis/dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2012. 
 
 
 
Shade matching is an important procedure in esthetic dentistry. Almost all restorative 

materials need a previous shade determination for clinical use. However the results 

continue deficient and inconstant. New shade guides and electronic devices were 

developed in order to improve the shade selection procedure. The aim of this study is 

to evaluate and compare the agreement between visual and instrumental shade 

determination. The method applied was a tab-tab test. Visual shade selection was 

realized with two shade guides: VITA classical A1-D4 e Linearguide 3D-Master. The 

instrumental shade selection was performed using a spectrophotometer (VITA 

Easyshade Advance). Five shade tabs (B1, A3, A3.5, C4 e D2) of the VITA classical 

A1-D4 system and five shade tabs (1M2, 3R2.5, 2M3, 4L1.5 e 5M1) of the 3D-Master 

system were considered the golden standard. Three identical shade tabs of the 

selected colors were inserted into the place of tooth 12, 11 and 21 of ten articulated 

models and fixed in ten phantom heads. The phantom heads with respective 

supporting bar were laid down on a dental chair. The position of the chair, the 

phantom head and the illuminant were standardized. The color vision deficiency was 

the only exclusion criteria and the 40 participants were screened by correctly 

identifying plates from the Ishihara Color Vision Test. Among the 40 participants, 2 

(5%) male and no (0%) female were excluded. The 38 approved participants realized 

shade matching of the teeth 11 of the articulated models with visual method similar to 

clinical procedure. Instrumental shade identification of the same teeth was performed 

three times using a spectrophotometer. The results showed that 66,31% of perfect 

matches were observed for the VITA classical A1-D4, and 46,84% for the 

Linearguide 3D-Master. The lightness group was correct in 72,11% for the 3D-Master 

system. The spectrophotometer obtained 90,44% of exact identifications. Within the 

limitations of the study design, the instrumental shade determination is more accurate 

compared to visual shade determination, independent of the color system used.  



 
 

 

Keywords: Color, Shade Guide, Spectrophotometer 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A seleção de cor é um procedimento amplamente utilizado na Odontologia, 

desde a introdução da primeira escala de cor em 192416. Quase todos os materiais 

restauradores requerem uma seleção de cor prévia para sua aplicação, e várias 

escalas foram introduzidas ao mercado para esta finalidade4,57. Porém, estas 

escalas de cor apresentam diversas deficiências, como por exemplo, não serem 

feitas da mesma composição do material restaurador55,65, não abrangerem todo 

espaço cromático da dentição humana53,72, não serem organizadas pelas 

coordenadas tridimensionais de Munsell16, serem utilizadas pelo subjetivo método 

visual64, as amostras de cores apresentarem falhas na padronização de cor dentro 

da escala do mesmo fabricante38, os materiais restauradores não reproduzirem a cor 

exata correspondente à escala aplicada82.  

 

A saúde não representa apenas a ausência de doença, mas engloba também 

os fatores emocionais, sociais e psicológicos, que possam interferir na qualidade de 

vida das pessoas. A procura por tratamentos que modifiquem a estética dentária é 

cada vez maior, pois esta desempenha papel fundamental no bem estar emocional e 

social do indivíduo12. A elevada exigência estética por parte dos pacientes tem 

tornado este desafio cada vez mais difícil, e por esta razão tem recebido mais 

atenção por parte da comunidade científica43,44. Os resultados dos estudos clínicos 

demonstraram, entretanto, que a cor final dos procedimentos restauradores 

permanece insatisfatória34,61,75.   

 

 A cor de um dente se refere a uma resposta sensorial experimentada por um 

observador, que engloba a combinação de três elementos: fonte de luz, objeto e 

detector. O detector pode ser o olho/cérebro do observador, ou um sensor 

conectado a uma placa de computador1,2. A percepção de cor pelo ser humano é um 

processo altamente subjetivo14. Cirurgiões dentistas apresentaram inconsistências 

nas suas seleções de cor, além da incapacidade de reproduzir as suas próprias 

escolhas, demonstrando a dificuldade que o processo representa81. Alterações na 

percepção da cor podem ocorrer como resultado de um grande número de fatores 

incontroláveis, como idade, sexo, distúrbios visuais e genéticos, nutrição, fadiga 
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visual, além de um tempo de seleção prolongado29,47. Além destes fatores, o dente 

natural apresenta uma complexa distribuição de cores, além de diferentes níveis de 

translucidez, opalescência e fluorescência1,2. Todos estes fatores complicam e 

dificultam o processo de seleção de cor29.      

 

Em 1931, Clark16 propôs um método de se especificar numericamente a cor, 

para que ela pudesse ser registrada e comunicada. O sistema de classificação de 

cor proposto foi o de Munsell, que descrevia a cor por um sistema tridimensional, 

baseado em coordenadas de matiz, croma e valor. Entretanto, na maioria dos 

trabalhos clínicos, a escolha da cor de uma restauração não é baseada nestes 

princípios científicos6,24. A comparação visual de forma empírica, utilizando uma 

escala de cor, é o método ainda mais aceito para selecionar, comunicar, reproduzir e 

verificar a cor de um dente natural7,8,9. A escala de cor Vita classical A1-D4, lançada 

em 1956, representa ser o sistema de cor mais habitual, mas este não abrange o 

completo espectro da cor dentária51, e a falta de uma organização padrão de suas 

cores pode dar inconsistências ao processo de determinação da cor dentária57. Para 

tentar aprimorar o processo de seleção de cor na Odontologia, em 1998, foi 

desenvolvido o sistema de cor 3D-Master, que foi baseado no sistema de cor 

tridimensional de Munsell. A escala de cor apresenta cobertura melhor e mais 

sistemática de todo espaço cromático da dentição humana26. Os valores de 

claridade (valor), intensidade (croma) e tonalidade (matiz), estão situados de 

maneira equidistante. Para reproduzir a estruturação linear que as amostras de cor 

da escala classical apresentam, foi desenvolvida recentemente a escala de cor 

Linearguide 3D-Master, que apresenta as mesmas cores do sistema 3D-Master, mas 

organizadas em miniescalas, com as amostras de cor alinhadas de forma linear18.   

  

A seleção de cor digital apresenta uma grande vantagem sobre a 

determinação visual: a identificação da cor é objetiva76, mais rápida71 e 

quantificável48. Um grande número de colorímetros10,21,25,31,33,50,76,79,50, câmeras ou 

programas digitais13,18,40,41,42,43 e espectrofotômetros11,23,48,49,68,71,79,83 são 

apresentados e avaliados em inúmeros trabalhos de pesquisa científica. A 

espectrofotometria apresenta por enquanto os melhores resultados49 em razão de 

ter fonte de luz própria normatizada e assim não sofrer a influência da luz do 
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ambiente. Além disso, possui manuseio simples e um custo de aquisição 

decrescente.        

 

Desta maneira, podemos questionar qual técnica, escala de cor e aparelho 

digital é o mais indicado para realizar a seleção de cor na Odontologia 

contemporânea. Estes são os questionamentos deste trabalho, o qual confrontará os 

resultados de concordância da seleção de cor pelo método visual, fazendo uso de 

duas escalas de cor (VITA classical A1-D4 e Linearguide 3D-Master), com os 

resultados da mensuração de cor por um espectrofotômetro (VITA Easyshade 

Advance). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 A seleção de cor na Odontologia pode ser analisada por três aspectos 

principais: os aspectos físicos da cor, as diversas escalas de cor e suas técnicas de 

aplicação, e os recém-desenvolvidos aparelhos e programas digitais com suas 

inúmeras possibilidades de análise colorimétrica.  

Assim, nesta revista de literatura serão abordados aspectos referentes 

a cada um dos três elementos. 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES BÁSICAS SOBRE LUZ E COR 

 

 

Clark16 (1931) fez uma análise da cor de dentes de 1000 pacientes em um 

período de oito anos. Esta análise foi feita pela medição das três dimensões da cor, 

segundo o autor, matiz, luminosidade e saturação. Uma escala de cor foi 

desenvolvida, ordenando as amostras de cor de forma equidistante e dentro dos 

limites do espaço cromático dentário. Este espaço encontrar-se-ia no sistema de cor 

de Munsell. O autor afirmou que a luminosidade da cor seria o atributo mais 

importante. 

Para melhor entender o mecanismo de visualização das cores e correta 

comunicação sobre o assunto, faz-se necessário algum conhecimento sobre 

colorimetria, a ciência de medição de cor que estabelece um método psicofísico 

internacional, onde se inclui um observador-padrão, um objeto observado e fontes 

de luz padronizadas. Este método tem suprido uma base operacional para todos os 

estudos sobre cor, permitindo medir-se o fenômeno subjetivo do processo de 

percepção das cores, afirmou Sproull75 (1974).  

Ahmad1,2 (1999;2000) fez uma revisão dos aspectos fundamentais da cor, 

demonstrando seus princípios e detalhando os estágios para que a seleção de cor 

seja realizada. Um enfoque foi dado para a estimulação, sensação e percepção da 

cor. Segundo o autor, o processo da cor inicia-se pelo estímulo físico da luz que 
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incide sobre um objeto, sendo a sensação o processo pelo qual o olho converte a 

energia física em mensagens neurais. A percepção seria o processo psicológico da 

visão, que reside no cérebro e envolve dados neurais codificados a partir da 

obtenção pelos olhos. O propósito do estudo foi auxiliar na compreensão da 

interpretação da cor de maneira objetiva, conhecendo a complexidade do processo, 

para permitir um melhor relacionamento entre clínicos e técnicos de laboratório 

durante o tratamento, especialmente na seleção e comunicação das cores. 

Behle7,8,9 (2001a, 2001b, 2001c) sugeriu que para uma correta seleção da 

tonalidade da cor, o clínico deve ter uma boa comunicação com o laboratório. 

Relatou que o mapeamento do dente, fotografias e o uso de instrumentos digitais 

são essenciais para uma boa transmissão dos dados para a reprodução da cor. Em 

um estudo complementar, o autor descreveu as dimensões da cor, considerando o 

valor como a mais importante das variáveis. Em outra publicação, o autor analisou 

as condições que devem ser seguidas para uma adequada análise da cor. De 

acordo com seus conceitos, o ambiente e o tipo de iluminação devem ser 

apropriados para atingir melhores resultados. A ausência de cores na boca ou 

próximo a ela e de roupas neutras são essenciais para não distrair os olhos. Os 

dentes, assim como a escala de cor, devem estar úmidos e o dentista deve 

descansar os olhos durante a comparação de cores para prevenir a fadiga dos 

cones e bastonetes da retina. 

Derbabian et al.24 (2001) fizeram uma revisão e descreveram vários 

métodos de comunicação da cor e várias ferramentas disponíveis para se conseguir 

a estética desejável. A translucidez, textura e brilho foram abordados, assim como 

os meios pelos quais estas características dos dentes naturais seriam melhor 

transmitidas ao técnico de laboratório. Os conceitos da ciência da cor e a 

preparação do dente para uma correta seleção de cor foram descritos. Segundo os 

autores, os métodos para uma adequada comunicação da cor incluem o uso de 

escalas modificadas, fotografias e desenhos mapeados da cor, como forma de expor 

ao técnico os mínimos detalhes e auxiliar na fabricação de uma restauração mais 

estética. 

Chu et al.15 (2004) explanaram sobre a ciência da cor, com o intuito de 

auxiliar os cirurgiões-dentistas para uma melhor compreensão dos mecanismos 

envolvidos na seleção de cores. Os autores detalharam os elementos clínicos que 
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podem afetar a percepção da cor. Foram apresentadas dicas para a seleção de cor 

pelo método convencional e por meio de métodos tecnológicos avançados. Casos 

clínicos foram apresentados, permitindo aos clínicos uma melhor visualização das 

etapas necessárias para se obter um resultado estético adequado. 

Joiner47 (2004) fez uma revisão dos conceitos e fatores físicos da cor dos 

dentes e dos meios que podem ser utilizados para se fazer medições da cor. A 

análise visual, por meio de guias de tonalidades de cor, o uso de 

espectrofotômetros, colorímetros e a análise de imagens digitais, são alguns dos 

métodos que têm sido usados com sucesso, apesar das suas limitações, vantagens 

e desvantagens. 

 

 

2.2 ESCALAS DE COR, TÉCNICA E FATORES ENVOLVIDOS 

 

 

Sproull73,74 (1973) buscava a obtenção de um modelo ideal para a criação 

de um guia de tonalidades de cores. Sugeriu modificações com as quais acreditava 

poder desenvolver uma escala ideal. Demonstrou a possibilidade de organizar as 

cores de modo tridimensional para maior facilidade de entendimento. Para isto 

utilizaria o sistema Munsell, para se ter uma linguagem universal e as ferramentas 

necessárias na busca de uma equiparação de cores de maneira lógica. De acordo 

com seus conceitos, as tentativas de medir objetivamente este fenômeno subjetivo 

seriam mais bem alcançadas se os dentistas se familiarizassem com a linguagem 

das dimensões da cor (matiz, valor e croma). Esta padronização poderia criar uma 

constância e memorização igualitária entre as cores e os observadores. O autor 

acreditava que os problemas enfrentados na equiparação das cores seriam 

decorrentes da falta de uma adequada escala de cores disponível no mercado que 

abrangessem todas as cores do espaço da cor, pois as existentes violavam a 

maioria dos princípios exigidos para uma boa visualização das cores. Para se 

desenvolver uma escala ideal haveria a necessidade de mais conhecimento sobre a 

natureza tridimensional da cor. Relatou que as escalas de cores comerciais 

disponíveis não preenchiam uma organização e arranjo sistemático das cores e que 
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havia muitas cores agrupadas numa área e ausência de cores em outra. A solução 

apresentada foi de se construir uma escala de cor com o próprio material 

restaurador e ser organizado de acordo com o sistema de cor de Munsell.  

McMaugh58 (1977) comparou a habilidade de cirurgiões-dentistas, 

estudantes de Odontologia e ceramistas na escolha de cor, tendo selecionado para 

este estudo 86 estudantes, 20 cirurgiões dentistas e 25 técnicos em prótese 

dentária.  A influência da experiência clínica foi examinada na correta concordância 

das cores. Os participantes realizaram um teste para avaliar a existência de alguma 

anomalia relacionada à visualização das cores pelo Teste de Ishihara. As cores 

utilizadas foram as da escala Vita Lumin Vaccum. As amostras foram duplicadas de 

maneira idêntica, de modo que o observador pudesse combinar um jogo de cores 

com o outro. A avaliação foi feita sob iluminação clínica convencional e no 

laboratório de prótese. Os parâmetros de habilidade e experiência dos dentistas 

foram relevantes à quantidade maior de acertos. O autor concluiu que o índice de 

acertos maior dos ceramistas na escolha da cor ocorreu devido a sua maior 

experiência, como o envolvimento diário na escolha de cores e visualização das 

escalas.  

Barna et al.5 (1981) avaliaram a influência da intensidade de luz na 

habilidade de avaliar as cores dos dentes naturais. Para isto, 50 cirurgiões-dentistas 

participaram do estudo, sendo analisados quanto à especialidade, anos de prática e 

se algum deles havia sido previamente instruído em relação às cores. Os indivíduos 

foram examinados quanto aos defeitos de visualização das cores. Um ambiente 

especial foi construído para se fazer o teste, utilizando o sistema Munsell de cores 

para identificar as amostras e quatro intensidades diferentes de luz. Sete dos 50 

cirurgiões-dentistas com defeitos de visualização das cores tiveram menor 

habilidade de diferenciar as cores quando comparados aos outros profissionais. O 

estudo indicou que a cor de um dente previamente selecionada pode ser modificada 

pelo tipo de fonte de luz utilizada, porém, a intensidade da luz não foi crítica para a 

escolha da cor dos dentes, dentro da faixa de luz avaliada. Ficou evidente que 

somente a prática do operador não foi suficiente para aumentar a habilidade para 

determinar as cores e que a distinção das cores pode ser aprendida quando há 

treinamento para este fim.  
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Leon55 (1982) afirmou que o acerto da cor de uma restauração 

metalocerâmica é um fator muito mais dependente de arte e sorte, do que baseado 

em parâmetros científicos. Sua afirmação foi baseada em relação a uma seleção de 

cor com a escala de cor Vita Lumin Vaccum. O autor argumentou que os dentes 

dessa escala não possuem fundo metálico, são mais translúcidos e que a porcelana 

dos dentes da escala são diferentes da porcelana utilizada para confeccionar as 

restaurações metalocerâmicas. Baseado nisso, afirmou que havia necessidade da 

criação de novas escalas de cores, as quais deveriam utilizar o mesmo metal e 

incorporar todos os procedimentos de confecção laboratorial das restaurações 

metalocerâmicas da época. Assim, duas escalas, uma reproduzindo metal, opaco e 

porcelana de corpo e a outra reproduzindo a camada do esmalte seria necessária. 

Argumentou também que o cirurgião-dentista deveria ser o responsável pela seleção 

de cor e apresentou uma fórmula chamada “O quê, Onde” (“What, Where”) para 

selecionar a cor de um dente. 

O’neal e Powell63 (1984) testaram a habilidade de avaliação de cores de 

45 estudantes do terceiro ano de Odontologia.  Relacionaram o resultado deste teste 

com a capacidade de comparar corretamente as tonalidades de uma escala de cor 

(Biobond). O exame indicou uma ampla variação e falta de uniformidade na 

habilidade de discernir as cores e selecionar as cores na escala. Os indivíduos que 

foram selecionados como tendo alguma deficiência relacionada à cor tiveram menor 

capacidade de equiparar as cores. 

Davison e Myslinski22 (1990) realizaram um estudo, onde avaliaram como 

um defeito na visão relacionado à cor pode alterar a percepção de um indivíduo na 

escolha do matiz, valor e croma. Quatro grupos foram analisados: dentistas e 

estudantes com defeito de visão relacionada à cor, assistentes com visão normal, 

protéticos com visão normal e um grupo controle selecionado aleatoriamente. Foi 

utilizado o teste Dvorine para selecionar a amostra com defeito na visão das cores. 

Concluíram que os estudantes e dentistas com visão anômala tiveram mais erros na 

seleção de cor (em relação ao matiz e croma) que o grupo controle, com visão 

normal. As assistentes tiveram maior precisão na seleção. De acordo com os 

autores, o gênero não influenciou no resultado, sendo o fator mais importante uma 

visão normal e saudável. Os anos de experiência clínica dos avaliadores também 

não influenciaram na capacidade de seleção de cor. 
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Pizzamiglio69 (1991) apresentou uma técnica de seleção de cor para o 

método visual. A técnica consistia em escolher separadamente o matiz, o croma e o 

valor, utilizando duas escalas de cor Vita Lumin Vacuum. Uma organizada pelo 

matiz e outra pelo valor. A análise de cor deveria ser realizada também com dois 

anéis de cores, sendo um com as cores da dentina e o segundo com as cores do 

esmalte; foi usado também o guia de cores completo da porcelana Vita VMK e um 

foco de luz padronizado. A sequência de seleção incluía a seleção do matiz, o croma 

e o valor e em seguida a cor da porcelana de dentina e do esmalte. No kit de escala 

individualizada da Vita, foi confeccionado em porcelana um guia de cor de acordo 

com a sua técnica preterida. 

Wasson e Schuman80 (1992) realizaram uma análise em 150 profissionais 

da área odontológica, no sentido de avaliar deficiência visual em relação às cores. O 

estudo confirmou os resultados de outras pesquisas, onde somente indivíduos do 

gênero masculino (9,3%) apresentaram deficiência visual ou discromatopsia. Os 

autores sugeriram a necessidade de se desenvolver produtos que auxiliem estes 

profissionais. 

Goodkind e Loupe32 (1992) realizaram uma pesquisa, onde um 

questionário com 49 itens sobre o “Ensino dos conceitos da cor e suas aplicações” 

foi enviado para 214 disciplinas de prótese dentária das faculdades de Odontologia 

dos Estados Unidos. Um dos resultados do questionário foi que quase todos (85%), 

acreditavam na necessidade de se desenvolver uma nova, sistemática escala de cor 

que cobrisse toda a extensão do espaço cromático da dentição natural e que 50% 

das faculdades de Odontologia não possuíam ambientes específicos, com as 

condições de luz controladas, para realizarem a seleção de cor.  

Miller et al.60 (1993) fizeram uma revisão dos fatores envolvidos no 

processo de seleção de cor e sugeriram que se deve remover o terço cervical dos 

dentes da escala de cor por serem muito cromatizadas. Sugeriram que sempre se 

deveria utilizar a escala de cor do mesmo fabricante da marca comercial da 

porcelana utilizada pelo laboratório dentário. 

Rubiño et al.72 (1994) mediram a cor dos dentes de uma amostra 

representativa da população pelo sistema CIELAB (L*, a*, b*) para determinar a 

região do espaço tridimensional da cor que contém todos os matizes encontrados no 
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dente humano. Também avaliaram se a escala de cor Chromascop (Ivoclar, 

Liechtenstein) seria representativa à amplitude das cores do dente humano. Para 

isto utilizaram 600 pacientes (homens e mulheres), com idade entre 15 e 50 anos. 

Os dentes, representados pelo incisivo central superior direito, foram avaliados 

usando um colorímetro. Este gerou valores, por meio dos quais foram determinadas 

as coordenadas de cor no sistema CIELAB.  De acordo com as coordenadas de 

cromaticidade, foi determinado um espaço elíptico, contendo 95% dos pontos que 

descrevem a zona representativa das cores dos dentes humanos. A escala de cor 

estudada não reproduziu todos os valores possíveis encontrado para a 

cromaticidade dos dentes. 

O’Brien e Nilsson62 (1997) avaliaram a habilidade de pessoas instruídas e 

não instruídas em relação à ciência da cor, realizando um teste de concordância de 

cores. 196 participantes divididos em oito grupos compararam duas escalas de 

cores Vita Lumin Vacuum. A porcentagem de acertos foi anotada e analisada. Os 

resultados mostraram diferenças estatísticas entre os dois grupos, indicando que 

uma educação específica relativa à cor influencia positivamente na capacidade de 

seleção de cores.  

Yap et al.82 (1998) compararam o índice de acertos na concordância de 

cores pelo método visual humana e o método instrumental computadorizado. 50 

examinadores compararam a cor de sete amostras do guia de tonalidades da resina 

Z100 com as tonalidades da escala Vita Lumin Vaccum. Os resultados foram 

computados de acordo com os valores L*, a* e b*, usando os dados obtidos pelo 

colorímetro. Os resultados indicaram que a diferença na seleção de cor entre a 

avaliação visual humana e a colorimétrica depende da tonalidade avaliada. 

Diferenças significativas foram observadas para as tonalidades A1, B2 e C4. Para 

todas as tonalidades avaliadas, as diferenças foram perceptíveis clinicamente, com 

valores de ∆E maiores que três. As discrepâncias entre a avaliação visual e a 

computadorizada leva a necessidade da utilização de fatores de correção nas 

especificações do software para que se possam compensar estas diferenças. 

Barret et al.6 (2002) estudaram o efeito do desenho da amostra na 

combinação de cores de porcelana. Devido às variações de tonalidades em cada 

dente, bem como na translucidez, há uma dificuldade em avaliar-se uma pequena 

área e selecionar-se a cor da restauração. Foram selecionados 73 estudantes de 
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Odontologia (25 mulheres e 48 homens), com idade média de 27 anos. Dois 

formatos de amostras de porcelana (porcelana Vita) foram comparados (discos 

planos e em forma de dentes), sob condições padrão de iluminação (luz do dia – 

D65). Os observadores foram instruídos a unir os pares de porcelana com a mesma 

forma e mesma tonalidade. Antes da análise visual, foi feita uma medida 

instrumental para assegurar que a diferença de cor (∆E) entre os pares estaria 

aceitável. Não foi encontrada diferença significativa entre os gêneros em relação à 

habilidade de combinação das cores. Um dos quatro observadores com defeito de 

visualização das cores foi capaz de combinar todos os discos com precisão. Apesar 

de ter havido maior número de acertos na combinação das tonalidades dos corpos 

de prova em forma de disco, esta diferença não alcançou significância estatística. 

Apesar disso, a ordem na qual a combinação foi realizada influenciou na habilidade 

em comparar as cores. Os autores afirmaram que o reconhecimento da cor e a 

habilidade na seleção de tonalidades pode ser aprendida e melhorada com a prática. 

Assim, propuseram exercícios práticos e repetitivos para treinar a acuidade de cor. 

Programas de educação para a seleção de cor na Odontologia poderiam beneficiar 

os dentistas, tornando-os mais críticos e instruídos. 

Marcucci57 (2003) descreveu as deficiências da escala de cor Vita Lumin 

Vacuum, que foi denominada de classical, após o lançamento da escala Vitapan 3D-

Master pela Vita, em 1998. As deficiências citadas foram: não abranger o completo 

espectro do espaço cromático da dentição natural; distribuição irregular no espaço 

cromático e; ser organizada apenas em matiz e croma. O autor lamentou que 

poucos profissionais conhecessem e usassem o arranjo alternativo das cores da 

escala Vitapan classical baseado no valor. A seleção de cor pelo método visual 

utilizando a escala Vitapan 3D-Master foi apresentado. As vantagens do uso da 

escala Vitapan 3D-Master citadas foram: ser baseada no princípio tridimensional da 

cor; possuir uma distribuição equidistante no espaço cromático da dentição natural; 

preconizar o valor como primeira escolha dentro da técnica e; utilizar um método 

lógico de determinação de cor. 

Hammad36 (2003) analisou a capacidade em reproduzir visualmente as 

cores de duas escalas (Vita Lumin Vacuum e Vitapan 3D-Master). Dez especialistas 

em prótese e dez clínicos gerais, homens, participaram do estudo. Mostrou-se haver 

uma relação entre o tipo de escala utilizada e a especialidade do observador na 
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reprodução da seleção de cores. Os especialistas em prótese demonstraram maior 

capacidade de reproduzir a cor quando comparados aos clínicos gerais. No entanto, 

com o uso da escala Vitapan 3D-Master, os clínicos gerais conseguiram melhorar 

muito sua capacidade de escolha de cor, ficando insignificante a diferença em 

relação aos especialistas. Esta melhora pode ser atribuída a uma maior 

compreensão dos dados físicos da cor, quando se utiliza a nova escala. Por possuir 

suas amostras de cor organizadas de forma uniforme no espaço cromático dos 

dentes naturais, esta escala nova demonstrou uma melhora significativa na 

reprodução das tonalidades, quando comparada com a escala tradicional. 

Analoui et. al.4 (2004) construíram uma escala de cor personalizada com 

12 cores, de acordo com as coordenadas L* a* b* aferidas por um espectrofotômetro  

da cor de 150 dentes humanos extraídos, os quais foram comparados com as 

localizações no espaço cromático das cores dos dentes de três escalas de cor de 

dentes comerciais (Vita Classical, Trubyte Bioform e Vitapan 3D-Master). Os autores 

demonstraram que a escala de cor comercial Vitapan 3D-Master, possuía a maior 

cobertura das cores do espaço cromático e que possuía menor ΔE em relação ás 

outras escalas comerciais. Todavia, não foi superior na cobertura e ΔE quando 

comparada com a escala de cor personalizada construída pelos autores. 

Dagg et al.20 (2004) analisaram alguns fatores que podem influenciar na 

seleção da cor. Avaliaram a diferença de tonalidades entre duas marcas comerciais 

de porcelana, a fonte de luz, a espessura da porcelana e a experiência do 

observador. Um croma maior e um menor dentro de cada grupo de matiz foram 

selecionados da porcelana Vita e da Shofu. As espessuras testadas foram de 0.5, 

1.0 e 1.5mm. Foram utilizadas uma fonte de luz normatizada e uma iluminação sem 

padronização. Serviram de avaliadores dez dentistas com experiência na seleção de 

cor e dez estudantes do 3o ano de graduação. Todos fizeram o teste de Ishihara 

para detecção de deficiência visual. Os resultados indicaram que a iluminação tem 

um papel fundamental na seleção da cor. Melhores resultados foram obtidos quando 

a seleção foi realizada sob condições ideais de iluminação, e que nestas condições, 

as amostras mais espessas revelaram melhores resultados. Os observadores com 

mais experiência demonstraram ser melhores na concordância de cores do que os 

principiantes. 
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Lagouvardos et al.52 (2004) realizaram um teste no qual 16 alunos de 

Odontologia, sendo oito da graduação e oito da pós-graduação, tentaram acertar a 

cor de 15 dentes da escala de cor da resina Charisma (Kulzer, Alemanha) e dez 

dentes naturais extraídos, com a escala de cor da Charisma e numa segunda etapa 

com a escala Vitapan Classical. As seleções foram realizadas na clínica de 

Dentística da Faculdade de Odontologia de Atenas-Grécia, sem padronizar a fonte 

de luz do teste, utilizando as condições de ambiente normalmente encontrado na 

prática clínica, que possuía amplas janelas que permitiam a entrada de luz natural e 

lâmpadas TLD da Philips no teto. A porcentagem de acertos para a seleção de cor 

dos dentes da escala Charisma com a Vitapan Classical, variava de 18,7% para o 

dente cor “C3” até 31,2% para o dente cor “A3”. Cores extremas da escala de cor 

foram mais facilmente acertadas. 

 

 

2.3 APARELHOS E SELEÇÃO DIGITAL 

  

 

Goodkind et al.31 (1985) realizaram um trabalho utilizando um colorímetro 

(Chroma Scan) e um espectrofotômetro que mede a reflexão da luz (General Eletric 

Co.). Um teste in vitro foi realizado avaliando a combinação de cores de dentes 

naturais pelos aparelhos digitais e pelo olho humano, verificando qual tipo aparelho 

poderia se aproximar mais da percepção visual humana. Cem dentes naturais 

extraídos foram avaliados. As mensurações de cor do Chroma Scan (RGB) para os 

valores X, Y, Z, foram calculados e inseridos na curva espectrofotométrica. Os 

observadores humanos obtiveram uma concordância muito semelhante aos 

resultados encontrados para as medições de cor dos dois aparelhos. 

Van der Burgt et al.77 (1985) apresentaram um método para determinar 

quantitativamente a cor do dente na cavidade oral pois, segundo os autores, não 

havia até então nenhum método confiável. O teste foi feito in vitro com dentes 

humanos extraídos. Foi utilizado um escudo perfurado para que fosse exposta 

apenas uma parte limitada do dente para o observador. Dois métodos de percepção 

visual da cor foram aplicados: no primeiro, o escudo foi posicionado a 30mm do 
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dente, sendo completamente iluminado pela luz ambiente; no segundo método, o 

escudo ficou justaposto à superfície do dente, sendo iluminado parcialmente. As 

cores padrão foram analisadas por espectrofotometria e tanto a iluminação quanto 

os observadores foram padronizados durante o procedimento. Nos dez dentes 

avaliados, por 25 observadores, foi encontrada maior diferença na concordância 

interobservadores que a diferença intraobservadores. Os autores concluíram que 

mesmo sob as mesmas condições, as determinações de cor pelo método visual e 

instrumental estão sujeitas a erros. 

Johnston & Kao46 (1989), em estudo clínico sob condições não 

controladas de iluminação, compararam a aparência visual de restaurações em 

resina com a cor obtida de forma digital, calculando sua diferença. Foi utilizado o 

sistema CIELAB e o colorímetro Chroma Meter CR-121 (Minolta Corp.) para avaliar 

a diferença (∆E) entre a cor da restauração e os dentes naturais. Foi calculado o 

∆E para cada análise visual. O índice de acertos foi de 83,3% para as avaliações 

colorimétricas, enquanto que os avaliadores humanos tiveram concordância na 

seleção de cor em apenas 46,6% dos casos. Foi demonstrado que restaurações 

julgadas como aceitáveis clinicamente podem apresentar uma diferença de cor de 

até 3,7 unidades de ∆E. Verificaram que a avaliação instrumental foi mais exata 

para a seleção da cor. 

Groh et al.34 (1992) determinaram a diferença de cor (∆E) entre a escala 

Vita e os dentes de escala preparados por dois operadores. Foram utilizadas seis 

tonalidades de quatro marcas de porcelana as quais foram avaliadas por um 

espectrofotômetro. As médias obtidas para as diferenças de cor entre as escalas, 

para os dois operadores, excederam o limite aceitável proposto pelos autores (de 

duas unidades de ∆E). Os resultados mostraram que as marcas comerciais e as 

tonalidades influenciaram nesta diferença. A diferença de cor entre as escalas 

preparadas foi maior que a diferença entre elas e a escala Vita, devido à 

variabilidade nas técnicas de confecção das amostras preparadas por dois 

observadores diferentes. 

Ishikawa-Nagai et al.41 (1992), em artigo de descrição de nova técnica, 

utilizaram um sistema denominado de “determinação computadorizada de cor”, para 

tentar reproduzir em porcelana, a cor de um dente natural. O sistema consistia de 

um computador integrado a um espectrofotômetro. Os autores concluíram que foi 
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possível determinar e reproduzir precisamente a cor do opaco da porcelana com 

este sistema. 

Douglas e Brewer26 (1998), em um estudo colorimétrico, avaliaram a 

diferença de cor obtida por um colorímetro e a avaliação feita por observadores 

humanos analisando a cor de coroas metalocerâmicas. Foram utilizados pares de 

coroas metalocerâmicas, onde a cor entre os pares variava de uma diferença 

indistinguível a uma diferença nítida. Vinte especialistas fizeram a avaliação visual, 

identificando a diferença de cor e avaliando a aceitação clínica desta diferença de 

tonalidade. Os valores de ∆E obtidos pelo colorímetro foram utilizados para 

determinar o grau de variação na cor que poderia ser perceptível visualmente. Com 

este estudo verificaram que os observadores foram mais críticos em relação às 

diferenças onde o croma variava no vermelho. 

Okubo et al.64 (1998) avaliaram a concordância na seleção de cor do 

método visual e digital com um teste simples, denominado teste “Vita-Vita”. Este 

exigia que dentes idênticos, de duas escala de cores iguais, deveriam ser 

encontrados aos pares, por exemplo, um dente da escala cor “A3” de uma das 

escalas de cor, deverá ser acertado com o dente cor “A3” da outra escala de cor. 

Para isso, foram selecionados 31 avaliadores e utilizado o aparelho Colortron II para 

avaliar a concordância das 16 cores da escala Vita Lumin Vacuum. Os resultados 

mostraram um acerto de 48% para o método visual e 50% para o método 

instrumental. O índice de acertos obtido no teste visual foi comparado com o índice 

alcançado pelo colorímetro. Não foi encontrada diferença estatística entre os dois 

métodos. A determinação das cores pelo método visual foi inconsistente e a 

precisão do método colorimétrico foi ligeiramente melhor, porém questionável quanto 

a sua utilização na prática clínica. 

Hasegawa et al.37 (2000) compararam a cor e a translucidez de 87 

incisivos centrais de pessoas japonesas com idade entre 13 e 84 anos. A escala 

aplicada para análise foi a escala Vita Lumin Vacuum. Os autores utilizaram um 

espectrocolorímetro modelo PR-650 (Photo Research Inc.) para realizar as 

mensurações de cor nas coordenadas L a b da população estudada. O estudo 

chegou à conclusão que a escala de cor Vita Lumin Vacuum não representava todos 

os matizes e valores necessários para cobrir as cores determinadas no experimento. 

Os autores discutiram a necessidade de se desenvolver uma escala de cor para a 
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população japonesa, alegando que a escala Vita Lumin Vacuum foi baseada na cor 

dentária da população européia. 

Paravina66 (2002) avaliou um protótipo desenvolvido por ele para auxiliar 

na seleção de cor visual, o Shademat Visual +). As vantagens deste aparelho foram 

avaliadas e discutidas, bem como a forma de organização das amostras de cor na 

escala, o gênero e a experiência dos participantes. Um grupo de 129 avaliadores (86 

mulheres e 43 homens) comparou e coincidiu a cor de quatro coroas 

metalocerâmicas usando a escala Vitapan Classical (Vita Zahnfabrik - Bad 

Säckingen, Alemanha). Os avaliadores fizeram as comparações em luz do dia 

(natural) e com a fonte de luz artificial do aparelho. As amostras das escalas foram 

organizadas de acordo com a sugestão do fabricante e com um arranjo alternativo. 

Este arranjo foi feito de acordo com o ∆E em relação à amostra mais clara (B1) e 

dividida em grupos. O valor diminuía, a saturação e matiz aumentavam em cada 

grupo. Com base nos resultados encontrados, concluíram que o aparelho foi eficaz 

para obtenção de melhores índices de acertos no teste de concordância das cores 

sob luz do dia. O arranjo alternativo das amostras de cores na escala também 

alcançou melhores resultados. O gênero e a experiência não influenciaram na 

qualidade da seleção de cores. 

Paul et al.67 (2002) testaram a hipótese de que a avaliação 

espectrofotométrica da cor dos dentes seria comparável com a avaliação visual 

humana. Três cirurgiões-dentistas, sem história de deficiência em relação à cor, 

selecionaram visualmente a cor do terço médio de incisivos centrais de 30 

pacientes. Para isso utilizaram a mesma escala Vitapan Classical, que também foi 

usada para gerar os dados que foram armazenados no espectrofotômetro (# 

LUA005, MHT). A mesma região da superfície do dente foi avaliada pelo 

espectrofotômetro. Na seleção pelo método visual, todas as seleções realizadas 

pelos 3 avaliadores eram idênticas em apenas 26,6%, enquanto na seleção pelo 

método digital, todas as 3 medições efetuadas pelo espectrofotômetro foram 

idênticas em 83,3%, determinando que a seleção pelo método instrumental foi mais 

acurada que a visual. 

Wee et al.81 (2002) realizaram um estudo in vitro com a proposta de 

avaliar e comparar as diferenças de cor que ocorrem no processo de reprodução 

das porcelanas. Foi levantada a hipótese da existência de uma diferença de cor 
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(∆E) evidente entre discos mestres feitos a partir dos dentes da escala e aqueles 

fabricados com três marcas comerciais diferentes. A cor dos discos mestres foi 

determinada visualmente e instrumentalmente por meio de um colorímetro 

(ShadeEye EX – Shofu, Japão). Após a seleção da cor, foram confeccionados 

discos de porcelana em três sistemas de porcelana. Posteriormente foi feita a 

mensuração da cor dos discos de porcelana fabricados e dos discos mestres por um 

espectroradiômetro (PR-705 Spectrascan). No comparativo entre os discos de 

mesma cor, nenhum produziu resultados aceitáveis clinicamente. Os discos de 

porcelana fabricados após a seleção visual e instrumental proporcionaram grandes 

diferenças de cor quando comparados aos discos mestres originais. Concluiu-se que 

a melhor reprodução da cor para a porcelana pode ser obtida com um sistema de 

cor similar à porcelana utilizada nas peças protéticas. 

Dancy et al.21 (2003) avaliaram um colorímetro (Colortron) como uma 

alternativa ao método visual de seleção de cores. Quarenta pacientes que 

receberiam coroas em porcelana pura ou metalocerâmica foram selecionados para 

este estudo. Vinte participantes tiveram a cor selecionada pelo método convencional 

(escala de cor) e os outros vinte pela técnica instrumental. Dois observadores 

selecionaram quatro cores da escala Vita que mais se aproximavam da cor do dente 

do paciente. Todos os 40 pacientes foram fotografados com as cores da escala 

próximas ao dente de referência. As 40 coroas foram fabricadas pelo mesmo 

laboratório, usando os dois métodos: visual e instrumental. Os observadores 

determinaram independentemente do método utilizado, se aceitariam ou rejeitariam 

a seleção de cor, comparando a peça protética confeccionada com o dente 

referência. Os resultados indicaram não haver diferenças estatísticas na seleção 

feita pelos observadores com o método visual e a mensuração de cor pelo 

colorímetro. 

Douglas e Brewer27 (2003) avaliaram a reprodutibilidade de cor de coroas 

metalocerâmicas confeccionadas em laboratórios de prótese. As mensurações de 

cor nos trabalhos cerâmicos foram feitas por um colorímetro (CR 321 Chroma Meter 

– Minolta Corporation, EUA). A confecção de 50 coroas metalocerâmicas foi 

contratada a cinco laboratórios de prótese dentária, com o pedido de reprodução da 

cor A 3,5. Como padrão foi encaminhado junto uma amostra de cor da escala na cor 

A 3,5. Concluíram que a maioria das coroas fabricadas pelos laboratórios 
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apresentava uma diferença de cor maior que o valor máximo de diferença aceitável 

(∆E de 3,7). Houve diferenças significativas na reprodução da cor entre os 

laboratórios e pelo mesmo laboratório. A cor foi reproduzida da melhor forma na 

região incisal. 

Paul et al.68 (2004) compararam a preferência de escolha pelo paciente e  

três cirurgiões-dentistas dentro do universo de 20 coroas metalocerâmicas. 10 foram 

confeccionadas a partir de uma seleção de cor pelo método visual com a escala 

Vitapan Classical e dez a partir de uma seleção instrumental com espectrofotômetro. 

As coroas foram confeccionadas para o incisivo central superior direito de diversos 

pacientes. Nove das dez coroas preferidas eram as que foram confeccionadas a 

partir da seleção de cor pelo método instrumental. Os autores atentaram ao fato de 

que as restaurações selecionadas pelo método instrumental puderam ter a sua cor 

avaliada e comprovada pelo espectrofotômetro previamente no laboratório de 

prótese dentária, permitindo correções antes do envio do trabalho. 

Cal et al.13 (2004) avaliaram um programa de computador que utiliza as 

imagens digitais de uma câmera fotográfica digital para determinar a cor de um 

dente selecionado. Os autores utilizaram a escala de cor Chromascop fotografada 

em diferentes condições de luz, com o intuito de avaliar o programa. Os autores 

afirmaram que em diferentes condições de luz ambiente, a medição da cor foi 

alterada, confirmando a existência do efeito de metamerismo também para o 

sistema digital.  

Kroszewsky e Jakstat51 (2004) desenvolveram um programa de 

computador denominado “Toothguide Trainer” e um método de treinamento 

denominado de “Toothguide Training Box” para auxiliar no ensino dos fundamentos 

da cor em faculdades de Odontologia. O aluno, como se estivesse jogando, tenta 

selecionar a cor correta de um dente previamente escolhido pelo programa de 

computador, com a escala Vitapan 3D-Master. Os autores atestaram um aumento na 

capacidade de acertos da cor de alunos de faculdade de Odontologia em 28,8%, 

após um treinamento de 180 min com o programa. 

Wang et al.79 (2005) compararam a acurácia na mensuração de cor de 

cinco aparelhos de seleção de cor pelo método digital: o PR 650 (Photo Research), 

o SP-1000, o ShadeEye NCC (Shofu, Japão), o ColorEye 7000A (GretagMacbeth) e 
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o Chromameter CR-321 (Minolta). Dezenove coroas metalocerâmicas foram 

analisadas pelas coordenadas L* a* b*. Os autores demonstraram haver diferença 

significativa entre as mensurações de cor obtidas para uma mesma coroa 

metalocerâmica nos cinco aparelhos avaliados, mas ressaltaram que os dados da 

cor selecionada entre os aparelhos foram próximos, e que esta diferença dificilmente 

seria percebido visualmente. 

Klemetti et al.50 (2006) avaliaram a seleção de cor utilizando diferentes 

marcas de escalas de porcelana num grupo de 19 jovens voluntários da área 

odontológica. Os resultados dos estudantes foram comparados com a seleção feita 

por um colorímetro (Shade Eye Ex – Shofu). Concluíram que os estudantes com 

pouca experiência clínica na seleção de cores atingiram um índice de acertos de 

cores mais baixa do que encontrados em outros estudos com participantes mais 

experientes. O resultado para com as três escalas não teve grande variância. A 

concordância dos resultados apresentados pelo colorímetro também foi baixa. 

Kim-Pussateri et al.49 (2009) avaliaram a confiabilidade e a precisão de 

quatro aparelhos para seleção de cor em ambiente padronizado. Foram testados o 

SpectroShade (MHT, Suiça), ShadeVision (X-Rite America, EUA), Vita Easyshade 

(Alemanha) e ShadeScan (Cynovad, Canada). A mensuração da cor foi feita a partir 

de três escalas comerciais (Vitapan Classical, Vitapan 3D-Master e Chromascop). 

Para medir a confiabilidade, a medição foi feita dez vezes em cada dente das três 

escalas. Para medir a precisão de cada dente das 30 escalas (dez de cada) foi 

medido uma vez por cada instrumento. Concluíram que existe uma confiabilidade 

alta de todos os aparelhos (acima de 96%) e uma precisão variável (de 67 a 93%), 

mostrando o Vita Easyshade como aparelho de maior precisão e confiabilidade, não 

apresentando diferença estatística entre os demais aparelhos (SpestroShade e 

ShadeVision) exceto do aparelho ShadeScan. 

Gokce et al.30 (2010) avaliaram a performance de profissionais com visão 

normal e deficiência visual. Confeccionaram dois grupos de 16 discos de porcelana, 

cada um na cor da escala Vita Classical nas coordenadas exatas de L*a*b*, de 

acordo com um colorímetro (XL-20, BYK-Gardner EUA). Estes discos foram 

misturados e colocados em uma sala com condições de iluminação padronizada. Os 

profissionais normais e com deficiência visual foram orientados a casar e concordar 

os 32 discos sob luz artificial do dia D65 (alta temperatura de cor) e luz de lâmpada 
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de filamento de tungstênio (baixa temperatura de cor). Concluíram que o 

desempenho na seleção foi afetada pela deficiência visual e temperatura de cor da 

fonte de luz. A baixa temperatura de cor influencia drasticamente a seleção do grupo 

de visão normal. 

Al-Hamdan et al.3 (2010) confeccionaram 84 discos de cerâmica Ômega 

900 em dois sistemas de cor, classical e 3D-Master.  Metade destes discos teve a 

sua cor avaliada pela técnica visual e outra metade pela técnica digital. Foram 

selecionados cinco estudantes de residência em prótese dentária do sexo feminino 

de 25 a 35 anos, voluntárias, para realizar a seleção de cor nos discos pelo método 

visual, e pelo instrumental usando o espectrofotômetro Color-Eye 7000A 

(GretagMacbeth). Concluíram que o ΔE do método visual foi baixo em relação ao 

método digital. Por essa razão, relataram que não se pode assegurar a duplicação 

exata da cor de uma restauração sem levar em consideração o método de seleção 

utilizado. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposição deste trabalho foi:  

 

 Avaliar na seleção de cor dentária, a concordância do método visual por meio 

da escala de cor classical A1-D4 e Linearguide 3D-Master, e do método 

digital através de um espectrofotômetro (Easyshade Advance).  

 

 Avaliar se a espectrofotometria pode ser aplicada com uma concordância 

confiável no procedimento de seleção de cor na Odontologia. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O protocolo experimental para o presente estudo envolvendo seres humanos 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense sob o número CEP/ HUAP 054/2010 (Anexo A). 

 

 

4.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Todos os participantes preencheram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A), no qual consta: os dados pessoais (nome, data de 

nascimento e RG), o telefone e e-mail para contato, a data e assinatura do 

participante e das testemunhas.  

 

Todos os participantes também preencheram e responderam ao questionário 

(Apêndice B), no qual consta: o nome, idade, sexo, ano de formatura ou período na 

graduação, especialidade e área de atuação. Neste questionário foram feitas 5 

(cinco) perguntas para melhorar avaliar a qualificação e experiência dos 

participantes. As perguntas do questionário foram: 

 

1 - Você possui experiência na seleção de cor? 
 
2 - Você sente dificuldades no momento da seleção de cor?   
 
3 - Qual escala de cor mais utiliza? Classical, 3D-Master ou Outra. 
 
4 - Já utilizou a escala de cor classical organizada por valor? 
 
5 - Já utilizou um espectrofotômetro para seleção de cor? 
 
 
 
4.2 - TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL 
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 Como critério de exclusão foi aplicado o Teste de Ishihara39 (Figura 

4.1). O teste consistia na apresentação isolada de 24 placas apresentadas na tela 

de um iPad (Apple, Califórnia, EUA) pelo aplicativo PseudoChromatic ColorTest 

(Cassiopeia Information Technologies, EUA). Para cada imagem apresentada foi 

solicitado ao participante que identificasse o número observado no interior do 

círculo. Cada resposta foi anotada na ficha de respostas do teste de Ishihara 

(Apêndice C).  

 

Figura 4.1 – Participante realizando Teste de Ishihara no iPad. 

 

 

4.3 - FATOR DE EXCLUSÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 O fator de exclusão dos participantes foi a identificação errônea de 

quatro ou mais placas das 24 apresentadas no teste de Ishihara. Do total de 40 

(quarenta) profissionais selecionados, 2 (dois) do sexo masculino e nenhuma (0) do 

sexo feminino foram excluídos.      

 

 

4.4 - UNIVERSO DOS PARTICIPANTES 

 

 Para este estudo foram selecionados no total de 40 (quarenta) 

profissionais, entre alunos do curso de mestrado em clínicas odontológicas, do curso 

de especialização em prótese dentaria, além de docentes, todos da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Deste total, 2 (dois) do sexo 
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masculino por apresentarem o fator de exclusão não participaram desta pesquisa, 

totalizando para este estudo o total de 38 participantes. O universo apresentava 12 

homens e 26 mulheres, com idades entre 23 e 57 anos, com média de idade de 

33,82 anos.  

 

 

4.5 - METODOLOGIA  

 

A metodologia aplicada neste estudo foi baseada no trabalho de Okubo et 

al.64, Della Bona23 e Yilmaz84, no qual um teste simples para avaliar a habilidade de 

seleção de cor dos participantes foi aplicado. Este teste denominado “Vita-Vita” ou 

“amostra de cor-amostra de cor” exige que duas amostras de cor idênticas devem 

ser encontradas aos pares, ou seja, por exemplo, uma amostra de cor “A3” deve ser 

corretamente coincidida com a amostra de cor “A3” de outra (segunda) escala de 

cor.  

Neste estudo, esta metodologia foi aplicada fixando-se estas amostras de 

cores em manequins odontológicos presos a cabeças artificiais posicionadas sobre a 

cadeira odontológica do box 9 da clínica de especialização em prótese dentária da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Esta proposição de 

metodologia foi feita na tentativa de se obter um teste que avaliasse a habilidade de 

seleção de cor dos participantes, que fosse o mais similar ao procedimento aplicado 

no dia-a-dia clínico.  

 

Fig. 4.2 - Manequim posicionado sobre a cadeira odontológica do box 9 da clínica de especialização.   
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4.6 - MATERIAIS UTILIZADOS E PREPARAÇÃO DOS MANEQUINS 

 

 

Os principais materiais utilizados neste estudo estão descritos na tabela 4.1 

abaixo: 

 

Material Marca comercial Fabricante 

Manequim odontológico  Prodens Top articulado Prodens, Rio de Janeiro, Brasil 

Cabeça artificial Bob Prodens, Rio de Janeiro, Brasil 

Escala de cor VITA classical A1-D4 Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha 

Escala de cor Linearguide 3D-Master Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha 

Espectrofotômetro Easyshade Advance Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha 

Lâmpada 

de luz normatizada 

Dialite color 7 S 2 System Eickhorst, Hamburgo, 

Alemanha 

Cera para escultura  Crowax (Código 479-0400) Renfert, Hilzingen, Alemanha 

Tabela 4.1 – Principais materiais aplicados neste estudo. 

 

  

 Para este estudo, cinco amostras de cor da escala VITA classical A1-D4 

(B1, A3, A3.5, C4 e D2) e cinco amostras da escala de cor Linearguide 3D-Master 

(1M2, 3R2.5, 2M3, 4L1.5 e 5M3) foram selecionadas como cores de referência para 

serem coincididas.  
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Em um manequim odontológico (Top articulado, Prodens, Rio de Janeiro, 

Brasil) completo foram removidos os dentes 12, 11 e 21. A seguir, pela cavidade 

remanescente destes dentes no manequim foi realizada uma perfuração com uma 

broca esférica montada em um motor de baixa rotação, realizando um alargamento 

e aprofundamento deste orifício, até sua perfuração total, rompendo inclusive a base 

superior do manequim. Três amostras de cor idênticas de cada cor selecionada 

foram posicionadas através deste orifício. Foi necessário girar a haste do dente da 

amostra de cor em 180°, ou seja, o dente da amostra de cor ficou de cabeça para 

baixo em relação à posição original do dente na escala de cor. Desta maneira, a 

amostra de cor foi introduzida por sua haste pelo orifício até o posicionamento 

adequado do dente da amostra em relação aos dentes vizinhos e a gengiva artificial 

do manequim (Fig. 4). A haste foi fixada no orifício do manequim com cera de 

escultura Crowax (Renfert, Alemanha) aquecida por lamparina com uma espátula 7 

(DFL, Rio de Janeiro, Brasil). A haste estando completamente introduzida e fixada 

no orifício do manequim impediu que a marcação da cor na haste da amostra de cor 

ficasse visível. 

 

 

 

Fig. 4.3 - Manequim com dentes 11,12 e 21 substituídos por amostras de cor durante seleção visual. 
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No total de dez manequins, com cinco cores da escala de cor VITA 

classical A1-D4 e cinco da escala de cor 3D-Master foram confeccionados e 

numerados de 1 a 10, sendo de 1 a 5, a amostra de cor do VITA classical na ordem: 

B1, A3, C4, A3.5 e D2, e de 6 a 10, a amostra de cor do VITA 3D-Master, na ordem 

1M2, 3R2.5, 2M3 4L1,5 e 5M3. Os números dos manequins foram colocados na 

base da cabeça artificial, sendo escritos sobre uma etiqueta adesiva com uma 

caneta esferográfica de cor preta. 

Os manequins foram encaixados em uma cabeça artificial (Bob, Prodens, 

Rio de Janeiro, Brasil) presos a sua respectiva haste. A cabeça artificial e sua haste 

foram apoiadas no assento e encosto da cadeira odontológica, reproduzindo a 

posição, que normalmente o paciente se encontra para realização da seleção de cor. 

A posição da cadeira foi posicionada em um ângulo aproximado de 100 graus em 

relação à base da cadeira, e esta inclinação foi padronizada e utilizada para todas as 

etapas deste trabalho. A seleção de cor pelos participantes foi realizada num meio 

com luz do dia padronizada. Uma lâmpada luz do dia (Dialite Color, Serie 3702147, 

System Eickhorst, Hamburgo, Alemanha) com duas lâmpadas anguladas de 5 Watt, 

emite uma temperatura de cor de 5700 K com potência de 1000 lux (Figura 4.4), foi 

fixada no refletor do equipo permanecendo numa distância perpendicular 

exatamente 30 cm da cabeça artificial. Esta distancia foi verificada a cada início de 

participante através de uma régua. (Figura 4.5).   

 

 

Fig. 4.4 - Lâmpadas de luz normatizada, Dialite Color 7, System Eickhorst, Alemanha.           
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 Fig. 4.5 - Medição exata da distância de 30cm da luz normatizada ao dente da amostra de cor.           

 

 

4.7 - SELEÇÃO DE COR VISUAL  

 

 

Os 38 (trinta e oito) cirurgiões-dentistas incluídos no trabalho foram orientados 

a selecionar a cor do elemento 11 do manequim odontológico com número de 1 a 5, 

utilizando a escala de cor Vita classical A1-D4 (Figura 4.10 e 4.11), e de 6 a 10, 

utilizando a escala de cor Linearguide 3D-Master (Figura 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9). A 

seleção de cor dos dentes foi realizada pela sequência de numeração dos 

manequins, sendo primeiramente selecionados os dentes da escala de cor classical 

A1-D4, e a seguir, os dentes da escala de cor 3D-Master. A escala de cor Vita 

classical A1-D4 foi disponibilizada com sua organização de amostras de cor na 

forma convencional e original de fábrica. A escala de cor para a seleção das 

amostras de cor 3D-Master foi realizada com a Linearguide 3D-Master. Para os 

participantes, que nunca tinham utilizado a escala de cor Linearguide 3D-Master, foi 

entregue o manual de instruções da escala para leitura previa e entendimento. Os 
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participantes então foram orientados a realizar a seleção de cor de acordo com a 

sua técnica usual. O tempo e o método de seleção não foram padronizados.  

 

 

Fig. 4.6 - Escala de cor Linearguide 3D-Master na sua embalagem original.      

 

 

Fig. 4.7 - Escala de cor Linearguide 3D-Master.      
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Fig. 4.8 – Mini escala de Valor da Linearguide 3D-Master em preto e branco.    

 

Fig. 4.9 – As 5 mini escalas de Croma/Matiz da Linearguide 3D-Master.      

   

 

Fig. 4.10 - Embalagem original da escala de cor Vita classical A1-D4. 
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Fig. 4.11 - Escala de cor Vita classical A1-D4. 

 

4.8 - SELEÇÃO DE COR DIGITAL  

 

Numa segunda etapa, em sequência à seleção visual, todos os 38 

avaliadores fizeram uma mensuração de cor do dente 11, dos manequins de 1 a 10, 

com um espectrofotômetro digital – Vita Easyshade Advance (Figura 4.12).  

Seguindo as orientações do fabricante78 (Vita Zahnfabrik, 2011), foi colocado 

um protetor de biossegurança de poliuretano uniformemente esticado, fornecido pelo 

fabricante, na extremidade da sonda da peça de mão. A seguir, foi realizada uma 

calibragem, introduzindo a extremidade da peça de mão no bloco de calibragem, de 

modo que este fique verticalmente em contato com o bloco de calibragem. O 

aparelho indicará em sua tela que a calibragem foi efetuada com sucesso. No 

aparelho foi escolhida a função de “Treinamento”, função na qual o 

espectrofotômetro está calibrado para medir a reflexão de luz sobre dentes de 

amostras de cores das escalas.  

A peça de mão foi posicionada verticalmente em relação à superfície do dente 

no terço médio e em contato com a mesma (Figura 4.13). O interruptor da peça de 

mão foi pressionado até que a medição seja confirmada por sinais sonoros e que a 

operação foi concluída com sucesso. Em seguida é apresentado na tela o resultado, 

e a opção de cor na escala de cor VITA classical A1-D4 e 3D-Master fornecida. Esta 

operação foi realizada três vezes seguidas para avaliar a reprodutibilidade de 

resultados. O resultado destas medições de cada dente 11 dos dez manequins foi 
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anotado. Uma nova calibragem foi efetuada após as três medições em cada 

manequim.  

 

Fig.4.12 - Espectrofotômetro Easyshade Advance. 

 

 

 

 

 

Fig.4.13 – Seleção de cor digital no manequim com espectrofotômetro.  
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4.9 – AVALIAÇÃO DOS DADOS 

 

A porcentagem de concordância foi observada entre os 38 participantes 

quanto ao número de acertos exatos da cor com a escala Vita classical A1-D4, 

Linearguide 3D-Master e espectrofotômetro. Também foi avaliada a porcentagem de 

acertos exatos do grupo de valor pelos participantes no caso do sistema de cor 3D-

Master.  

Os dados foram compilados e analisados estatisticamente. A 

concordância observada, a concordância esperada ao acaso, a concordância 

observada ponderada e o coeficiente Kappa (k) ponderado intraexaminador, 

calculado pela equação quadrática, foi determinado para cada grupo avaliado.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 - PROFISSIONAIS SELECIONADOS 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (Anexo A). De acordo 

com os critérios de seleção e exclusão descritos nos itens 4.2, 4.3 e 4.4, dos 40 

profissionais selecionados, 2 (5%) participantes do sexo masculino e nenhum (0%) 

do sexo feminino foram excluídos.  

A distribuição quanto ao sexo, idade e anos de formado dos 38 

profissionais que participaram do estudo é apresentada na tabela 5.1, figura 5.1 e 

tabela 5.2, respectivamente.  

Dos 38 participantes, 26 eram do sexo feminino (68,42%) e 12 do sexo 

masculino (31,58%). A média de idade geral dos 38 participantes foi de 33,82 anos 

(entre 23 e 57 anos), entre os 12 homens a média de idade foi de 38,42 anos (entre 

26 e 57 anos) e a média entre as 26 mulheres foi de 31,69 anos (entre 23 e 54 

anos). O tempo de formado dos participantes variava entre 3 e 23 anos para o sexo 

feminino, com média de 7,1 anos; entre 3 e 34 anos para o sexo masculino, com 

média de 15,2 anos; e média geral de tempo de formado dos 38 participantes foi de 

9,6 anos.  

 

 

Tabela 5.1 – Distribuição dos 38 participantes de acordo com sexo. 

  

Sexo                                                                         n                                   porcentagem (%) 

 

Masculino                                                                 12                                          31,58 

  

Feminino                                                                   26                                          68,42 

       

 

 

 

 



45 
 

Figura 5.1 – Distribuição dos 38 participantes de acordo com a idade, dividido por sexo e geral. 

 

 

Tabela 5.2 – Tempo de formado dos participantes em anos, dividido por sexo e média. 

  

Tempo de formado                                                  média de anos                 

 

Masculino                                                                        15,2                       

  

Feminino                                                      7,1                       

 

Média                     9,6                                        

       

 

 

 

5.2 - RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

  

 

As cinco perguntas feitas no questionário antes da parte experimental, 

para conhecer melhor as características da população participante deste estudo, tem 

as respostas informadas pelos participantes apresentadas nas tabelas 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6 e 5.7. 
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Tabela 5.3 – Respostas da pergunta 1 do questionário. Você tem experiência na seleção de cor?  

  

Experiência na seleção de cor                                    n                                   porcentagem (%) 

 

Sim                                                                             28                                          73,68 

  

Não                                                                             10                                          26,32 

   

 

 

 

 

 

Tabela 5.4 – Respostas da pergunta 2 do questionário. Você sente dificuldades na seleção de cor? 

  

Dificuldades na seleção de cor                                  n                                   porcentagem (%) 

 

Sim                                                                            27                                          71,05 

  

Não                                                                            11                                          28,95 

   

 

 

 

 

 

Tabela 5.5 – Respostas da pergunta 3 do questionário. Qual escala de cor você utiliza?  

  

Escala de cor                                                            n                                      porcentagem (%) 

 

classical A1-D4                                                         32                                           69,56 

   

3D-Master                                                                 12                                           26,09  

   

Outras                                                            2                                    4,35 
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Tabela 5.7 – Respostas da pergunta 4 do questionário. Já utilizou a escala classical organizada por 
valor? 
  

Escala classical organizada por valor                        n                                   porcentagem (%) 

 

Sim                                                                              10                                          26,32 

  

Não                                                                              28                                          73,68 

   

 

 

 

Tabela 5.8 – Respostas da pergunta 5 do questionário. Já utilizou um espectrofotômetro?  

  

Espectrofotômetro                                                     n                                   porcentagem (%) 

 

Sim                                                                              2                                            5,26 

   

Não                                                                             36                                         94,74 

   

 

 

 

5.3 - TÉCNICA VISUAL - LINEARGUIDE 3D-MASTER 

 

 

 O índice de coincidência exata, da amostra de cor do sistema 3D-

Master obtida pelos participantes com a escala de cor Linearguide 3D-Master, foi de 

46,84%. A seleção exata pelas mulheres foi de 50%, contra 45% dos homens.  Do 

total de 190 seleções de cores feitas pelos 38 participantes, 89 seleções foram 

exatas. A distribuição dos acertos exatos de cor pelos participantes pelos manequins 

1-5, ou seja, das cores, 1M2, 3R2.5, 2M3, 4L1.5 e 5M3, é apresentada na tabela 5.9. 
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Tabela 5.9 – Distribuição do acerto de cor (sistema 3D-Master) do manequim 1-5 (M1-M5).  

  

Acerto exato                                                        n                                         porcentagem (%) 

 

M1 – cor 1M2                                                       32                                                  84,21 

 

M2 – cor 3R2.5                                                      3                                                    7,89 

 

M3 – cor 2M3                                                        1                                                     2,63 

  

M4 – cor 4L1.5                                                     15                                                   39,47 

 

M5 – cor 5M1                                                       38                                                 100,00 

 

Média M1-M5                                                                                                              46,84 

 

 

 

As respostas corretas e errôneas apresentadas pelos participantes, 

com a escala de cor Linearguide 3D-Master, são apresentadas nas tabelas 5.10 

para cor 1M2, tabela 5.11 para cor 3R2.5, tabela 5.12 para cor 2M3, tabela 5.13 para 

cor 4L1.5 e tabela 5.14 para cor 5M1.  

 

 

Tabela 5.10 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 1 (M1) – cor 1M2. 
Acerto exato de 84,21% (32 participantes).  
  

Resposta de cor (M1-1M2)                                                n                                   porcentagem (%) 

 

1M2                                                                                 32                                         84,21 

  

1M1                                                                                   6                                         15,79 
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Tabela 5.11 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 2 (M2) – cor 3R2.5. 
Acerto exato de 7,89% (3 participantes).   
  

Resposta de cor (M2-3R2.5)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

3R2.5                                                                          3                                               7,89 

 

3L2.5                                                                           4                                             10,54 

 

3M2                                                                             8                                              21,05 

  

4R1.5                                                                           7                                             18,42 

 

4R2.5                                                                           2                                               5,26 

 

4L1.5                                                                            4                                             10,52 

 

4M2                                                                             10                                             26,32 

 

 

 

Tabela 5.12 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 3 (M3) – cor 2M3. 
Acerto exato de 2,63% (1 participante).  
  

Resposta de cor (M3-2M3)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

2M3                                                                             1                                               2,63 

 

2M2                                                                             4                                              10,52 

 

2R2.5                                                                           4                                              10,52 

  

2L2.5                                                                            3                                               7,89 

 

3M2                                                                             17                                             44,74 

 

3L1.5                                                                             6                                             15,79 

 

3R1.5                                                                             3                                              7,89 
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Tabela 5.13 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 4 – cor 4L1.5. Acerto  
exato de 39,47% (15 participantes).   
  

Resposta de cor (M4-4L1.5)                                          n                                       porcentagem (%) 

 

4L1,5                                                                          15                                             39,47 

 

4M1                                                                              3                                               7,89 

 

4R1.5                                                                           9                                               23,68 

  

4M2                                                                              7                                              18,42 

 

3L2.5                                                                             1                                               2,63 

  

5M1                                                                               3                                               7,89 

 

 

 

 

Tabela 5.14 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 5 – cor 5M1. Acerto 
exato de 100% (38 participantes).  
  

Resposta de cor (M5-5M1)                                    n                                         porcentagem (%) 

 

5M3                                                                      38                                                  100,00 

 

 

 

5.3.1 - ACERTO GRUPO DE VALOR 

 

 

 Uma análise também foi feita dos acertos obtidos pelos participantes 

no grupo de valor do sistema 3D-Master correto. O correto grupo de valor foi 

acertado em 137 das 190 (72,11%) medições realizadas nos manequins M1-M5. A 

média masculina foi de 76,67% e a média feminina foi de 69,23%. A distribuição 

completa por cada grupo de valor e seu índice de acerto é apresentado na tabela 

5.15. 
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Tabela 5.15 – Acertos exatos do grupo de valor no sistema 3D-Master.   

  

Grupo de valor                                                        n                        porcentagem (%) 

 

Grupo 1                                                                   38                                             100,00 

 

Grupo 2                                                                   12                                              31,58 

 

Grupo 3                                                                    15                                             39,47 

 

Grupo 4                                                                    34                                              89,47 

 

Grupo 5                                                                    38                                             100,00 

 

Média                                         72,11 

  

 

 

 

5.4 - TÉCNICA VISUAL – CLASSICAL A1-D4 

 

 

 O índice de coincidência exata, da amostra de cor do sistema VITA 

classical A1-D4, obtida pelos participantes com a escala de cor classical A1-D4, foi 

de 66,31%. A seleção exata pelas mulheres foi de 65,38%, contra 68,33% dos 

homens.  Do total de 190 seleções de cores feitas pelos 38 participantes, 126 

seleções foram exatas. A distribuição dos acertos exatos de cor pelos participantes 

pelos manequins 6-10, ou seja, das cores, B1, A3, C4, A3.5 e D2, é apresentada na 

tabela 5.16. 
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Tabela 5.16 – Distribuição do acerto de cor (sistema classical) do manequim 6-10 (M6-M10).  

  

Acerto exato                                                        n                                         porcentagem (%) 

 

M6 – cor B1                                                         34                                                    89,47 

 

M7 – cor A3                                                         17                                                    44,74 

 

M8 – cor C4                                                         33                                                    86,84 

  

M9 – cor A3.5                                                      19                                                     50,00 

 

M10 – cor D2                                                       23                                                     60,52 

 

Média M6-M10                                                                                                              66,31 

 

 

 

As respostas corretas e errôneas apresentadas pelos participantes, 

com a escala de cor classical A1-D4, são apresentadas nas tabelas 5.17 para cor 

B1, tabela 5.18 para cor A3, tabela 5.19 para cor C4, tabela 5.20 para cor A3.5 e 

tabela 5.21 para cor D2.  

 

 

 

Tabela 5.17 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 6 (M6) – cor B1. Acerto 
exato de 89,47% (34 participantes).  
  

Resposta de cor (M6-B1)                                                n                                   porcentagem (%) 

 

B1                                                                                 34                                         89,47 

  

A1                                                                                   4                                         10,53 
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Tabela 5.18 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 7 (M7) – cor A3. Acerto 
exato de 44,74% (17 participantes).   
  

Resposta de cor (M7-A3)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

A3                                                                           17                                              44,74 

 

D3                                                                            5                                               13,16 

 

A2                                                                             6                                              15,79 

  

C3                                                                             2                                                5,26 

 

B2                                                                             5                                               13,16 

 

C2                                                                             3                                                 7,89 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.19 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 8 (M8) – cor C4. Acerto 
exato de 86,84% (33 participante).  
  

Resposta de cor (M8-C4)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

C4                                                                            33                                               86,64 

 

A4                                                                              2                                                 5,26 

 

C3                                                                              3                                                 7,89 
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Tabela 5.20 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 9 (M9) – cor A3.5. 
Acerto exato de 50,00% (19 participantes).   
  

Resposta de cor (M9-A3.5)                                          n                                       porcentagem (%) 

 

A3.5                                                                         19                                               50,00 

 

B4                                                                              8                                               21,05 

 

C3                                                                              4                                               10,52 

 

B3                                                                              2                                                 5,26 

 

A4                                                                              4                                                10,52 

  

A3                                                                              1                                                  2,63 

 

 

 

 

Tabela 5.21 – Respostas de cor informadas pelos participantes no manequim 10 (M10) – cor D2. 
Acerto exato de 60,52% (23 participantes).  
  

Resposta de cor (M10-D2)                                            n                                         porcentagem (%) 

 

D2                                                                            23                                               60,52 

 

C1                                                                              9                                               23,68 

 

B1                                                                              2                                                 5,26 

 

C2                                                                              1                                                 2,63 

 

B2                                                                              2                                                  5,26 

  

A2                                                                              1                                                   2,63 
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5.5 - EXPERIÊNCIA  

 

 

O tempo de formado dos participantes foi relacionado com o índice de 

acertos na seleção de cor. Três grupos principais foram criados, o grupo I, com os 

participantes com menos de 5 (cinco) anos de formados, o grupo II com os 

participantes entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de formados, e o grupo III, com os 

participantes com mais de 10 (dez) anos de formados. A frequência dos 

participantes e o respectivo índice de acertos são apresentados na tabela 5.22 e 

figura 5.2.    

 

Tabela 5.22 – Distribuição dos participantes pelos níveis de experiência. Grupo I: menos de 5 anos de 
formado. Grupo II: entre 5 e 10 anos de formado. Grupo III: mais de 10 anos de formado.   
  

Grupos                                                                          n                                  porcentagem (%) 

 

Grupo I                                                                          17                                            44,74 

 

Grupo II                                                                         10                                            26,32 

 

Grupo III                                                                         11                                           28,94 

  

 

Figura 5.2 – Porcentagem de acertos por tempo de formado. 
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5.6 - TÉCNICA DIGITAL - ESPECTROFOTÔMETRO 

 

 

 No total foram realizadas 1140 mensurações de cor com o 

espectrofotômetro. Em cada amostra de cor dos manequins M1-M10 foi executada 

uma mensuração de cor por 3 (três) vezes seguidas. O índice de acertos exatos foi 

de 90,44% (1031 de 1140). Dentro do sistema classical A1-D4, o índice de acertos 

exatos pelo Easyshade Compact foi de 90% (513 de 570) e no sistema 3D-Master 

de 90,88% (518 de 570). As mulheres obtiveram um índice de acerto de 90,89% 

contra 89,16% dos homens.  

 

 

Figura 5.3 – Porcentagem de acertos do espectrofotômetro nos diferentes sistemas de cor e por sexo. 

  

 

 

As mensurações de cor corretas e errôneas apresentadas pelo 

espectrofotômetro em relação às cores do sistema 3D-Master são apresentadas nas 

tabelas 5.23 para cor 1M2, tabela 5.24 para cor 3R2.5, tabela 5.25 para cor 2M3, 

tabela 5.26 para cor 4L1.5 e tabela 5.27 para cor 5M1.  

 

 

Total
classical
A1-D4

3D-Master
Operador
masculino

Operador
feminino

Easyshade 90,44% 90% 90,88% 89,16% 90,89%

88,00%

88,50%

89,00%

89,50%

90,00%

90,50%

91,00%

91,50%

Espectrofotômetro 
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Tabela 5.23 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 1 (M1) – cor 
1M2. Acerto exato de 98,25% (112 mensurações).  
  

Resposta de cor (M1-1M2)                                                n                                   porcentagem (%) 

 

1M2                                                                                 112                                         98,25 

  

1M1                                                                                   2                                             1,75 

  

 

 

 

Tabela 5.24 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 2 (M2) – cor 
3R2.5. Acerto exato de 70,18% (80 mensurações).   
  

Resposta de cor (M2-3R2.5)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

3R2.5                                                                          80                                              70,18 

 

3L2.5                                                                           22                                             19,30 

 

3M3                                                                             12                                             10,52 

  

 

 

 

Tabela 5.25 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 3 (M3) – cor 
2M3. Acerto exato de 2,63% (1 participante).  
  

Resposta de cor (M3-2M3)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

2M3                                                                             103                                              90,35 

 

2L2.5                                                                             11                                               9,65 
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Tabela 5.26 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 4 – cor 4L1.5. 
Acerto exato de 39,47% (15 participantes).   
  

Resposta de cor (M4-4L1.5)                                          n                                       porcentagem (%) 

 

4L1,5                                                                          15                                             39,47 

 

4M2                                                                              3                                               7,89 

 

4R1.5                                                                           9                                               23,68 

  

 

 

Tabela 5.27 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 5 – cor 5M1. 
Acerto exato de 100% (114 mensurações).  
  

Resposta de cor (M5-5M1)                                    n                                         porcentagem (%) 

 

5M1                                                                      114                                                  100,00 

 

 

 

As mensurações de cor corretas e errôneas apresentadas pelo 

espectrofotômetro em relação às cores do sistema classical A1-D4, são 

apresentadas nas tabelas 5.28 para cor B1, tabela 5.29 para cor A3, tabela 5.30 

para cor C4, tabela 5.31 para cor A3.5 e tabela 5.32 para cor D2.  

 

 
Tabela 5.28 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 6 (M6) – cor B1. 
Acerto exato de 100,00% (114 mensurações).  
  

Resposta de cor (M6-B1)                                                n                                   porcentagem (%) 

 

B1                                                                                 114                                         100,00 

  

 

 

 

 

 

 



59 
 

Tabela 5.29 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 7 (M7) – cor A3. 
Acerto exato de 95,61% (109 mensurações).   
  

Resposta de cor (M7-A3)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

A3                                                                           109                                             95,61 

 

C2                                                                            3                                                2,63 

 

D3                                                                            2                                                1,76 

 

 

 

Tabela 5.30 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 8 (M8) – cor C4. 

Acerto exato de 100,00% (114 mensurações).  

  

Resposta de cor (M8-C4)                                         n                                       porcentagem (%) 

 

C4                                                                           114                                               100,00 

  

 

Tabela 5.31 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 9 (M9) – cor 
A3.5. Acerto exato de 66,66% (76 mensurações).   
  

Resposta de cor (M9-A3.5)                                          n                                       porcentagem (%) 

 

A3.5                                                                         76                                               66,66 

 

A3                                                                            10                                                8,77 

 

B3                                                                             28                                              24,57 

 

 
 
Tabela 5.32 – Mensurações de cor informadas pelo espectrofotômetro no manequim 10 (M10) – cor 
D2. Acerto exato de 60,52% (100 mensurações).  
  

Resposta de cor (M10-D2)                                            n                                         porcentagem (%) 

 

D2                                                                           100                                               87,72 

 

C1                                                                             14                                               12,28 
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5.7 – RESULTADO ESTATÍSTICO 

 

Para a análise estatística foi realizado um "Kappa ponderado" de cada 

grupo avaliado. O resultado da seleção visual com a escala classical A1-D4 é 

apresentado na tabela 5.33, tendo alcançado uma concordância observada de 

66,31% com um Kappa ponderado de 0,93.  O resultado da seleção visual com a 

escala Linearguide 3D-Master é apresentado na tabela 5.34, tendo alcançado uma 

concordância observada de 46,84% com um Kappa ponderado de 0,75.  O resultado 

da seleção digital avaliando as cores do sistema classical A1-D4 é apresentado na 

tabela 5.35, tendo alcançado uma concordância observada de 90,00% com um 

Kappa ponderado de 0,98.  O resultado da seleção digital avaliando as cores do 

sistema 3D-Master é apresentado na tabela 5.36, tendo alcançado uma 

concordância observada de 90,88% com um Kappa ponderado de 0,997.  O resumo 

de todos os dados estatísticos é apresentado na tabela 5.37. 

 

 

Tabela 5.33 – Resultado das diferentes respostas da seleção de cor visual com a escala classical A1-

D4, que obteve um Kappa ponderado de 0,93.  

 A3 A3.5 B1 C4 D2 

A1 0 0 4 0 0 

A2 6 0 0 0 1 

A3 17 1 0 0 0 

A3.5 0 19 0 0 0 

A4 0 4 0 2 0 

B1 0 0 34 0 2 

B2 5 0 0 0 2 

B3 0 2 0 0 0 

B4 0 8 0 0 0 

C1 0 0 0 0 9 

C2 3 0 0 0 1 

C3 2 4 0 3 0 

C4 0 0 0 33 0 

D2 0 0 0 0 23 

D3 5 0 0 0 0 
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Tabela 5.34 – Resultado das diferentes respostas da seleção de cor visual com a escala Linearguide 

3D-Master que obteve um Kappa ponderado de 0,75.  

 1M2 2M3 3R2.5 4L1.5 5M1 

1M1 6 0 0 0 0 

1M2 32 0 0 0 0 

2L2.5 0 3 0 0 0 

2M2 0 4 0 0 0 

2M3 0 1 0 2 0 

2R2.5 0 4 0 0 0 

3L1.5 0 6 0 0 0 

3L2.5 0 0 4 1 0 

3M2 0 17 8 0 0 

3R1.5 0 3 0 0 0 

3R2.5 0 0 3 0 0 

4L1.5 0 0 4 15 0 

4M1 0 0 0 3 0 

4M2 0 0 10 7 0 

4R1.5 0 0 7 9 0 

4R2.5 0 0 2 0 0 

5M1 0 0 0 3 38 

 

 

 

Tabela 5.35 – Resultados da seleção digital avaliando as cores do sistema classical A1-D4 tendo 

alcançado um Kappa Ponderado de 0,98.  

 A3 A3.5 B1 C4 D2 

A3 109 10 0 0 0 

A3.5 0 76 0 0 0 

B1 0 0 114 0 2 

B3 0 28 0 0 0 

C1 0 0 0 0 14 

C2 3 0 0 0 0 

C4 0 0 0 114 0 

D2 0 0 0 0 100 

D3 2 0 0 0 0 
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Tabela 5.36 – Resultados da seleção digital avaliando as cores do sistema 3D-Master tendo 

alcançado um Kappa Ponderado de 0,997.  

 1M2 2M3 3R2.5 4L1.5 5M1 

1M1 2 0 0 0 0 

1M2 112 0 0 0 0 

2L2.5 0 11 0 0 0 

2M3 0 103 0 0 0 

3L2.5 0 0 22 2 0 

3M3 0 0 12 0 0 

3R2.5 0 0 80 0 0 

4L1.5 0 0 0 109 0 

4M2 0 0 0 2 0 

4R1.5 0 0 0 3 0 

5M1 0 0 0 0 114 

 
 
 
Tabela 5.37 – Valores de concordância observada e esperada, concordância observada ponderada, 
concordância esperada ponderada e Kappa ponderado para o pareamento visual (190) e digital (570).   
Técnica Escala n° 

seleções 

Conc. 

obser. 

(%) 

Conc. 

esper. 

(%) 

Conc. obs. 

pond. (%) 

Conc. 

esper. 

pond. (%) 

Kappa 

ponderado 

Visual Linearguide 3D 190 47 33 83 32 0,75 

Visual classical A1-D4 190 66 30 94 27 0,93 

Digital 3D-Master 570 91 20 99,8 20 0,997 

Digital classical A1-D4 570 90 48 98,8 23,9 0,98 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

As porcentagens apresentadas neste estudo refletem a concordância 

observada na seleção de cor visual e digital.  

Diversos estudos3,10,23,49, indicam que os espectrofotômetros são os 

aparelhos digitais que alcançam os melhores resultados na avaliação de sua 

acurácia durante a seleção de cor de dentes naturais e amostras de cores de 

escalas. Um estudo67 concluiu, que a seleção de cor digital foi 33% mais acurada 

que a seleção de cor visual, entretanto, outros estudos64,71 apresentaram resultados 

sem diferença estatística entre os dois métodos de seleção. 

A hipótese testada neste estudo, que a seleção de cor digital apresenta 

uma concordância observada maior que a seleção de cor visual foi corrobada. A 

hipótese que a seleção de cor visual com a escala Linearguide 3D-Master fosse 

mais acurada que a escala classical não foi atestada.  

O modelo aplicado neste estudo é uma tentativa in vitro de se avaliar a 

capacidade de seleção de cor dos participantes através do objetivo de coincidir aos 

pares duas amostras de cor ou corpos de prova do mesmo sistema de cor. Este 

método é amplamente aplicado na literatura por diversos estudos6,19,23,30,62,71,83 

havendo diferenças no número de amostras utilizadas para serem coincididas, se 

houve ou não a padronização da luz do meio, se as amostras ficavam soltas ou 

presas em algum equipamento e a qualificação da população avaliada . No estudo 

de Della Bona et al.23 foram aplicadas oito amostras de cor com padronização da luz 

e populações diferenciadas, no trabalho de Yilmaz et al.84, sete amostras presas 

numa plataforma com luz padronizada, Yilmaz e Karaagaclioglu83 ,cinco cores de 

discos de cerâmica sob luz padronizada, e Capa et al.19, três cores de dentes de 

acrílico sem normatização da luz.  

Este estudo utilizou um método similar ao estudo de Yilmaz et al.84, 

utilizando amostras de cor de duas escalas iguais, posicionando uma amostra em 

uma plataforma. Neste trabalho foram aplicados manequins odontológicos presos a 

cabeças artificiais posicionadas sobre uma cadeira odontológica, na tentativa de 

reproduzir a seleção de cor mais próxima da realidade clínica. Modelo similar não foi 

encontrado na literatura.  
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Neste estudo a padronização da luz através de lâmpadas de luz 

normatizada foi aplicada, pois na literatura diversos estudos5,20,30,45 relataram 

diferenças estatísticas nos resultados quando houve ou não uma padronização de 

luz do meio. A normatização da luz durante a seleção de cor aumentava o índice de 

acerto.   

O teste de Ishihara como fator de exclusão foi aplicado praticamente por 

todos os trabalhos, quando estes avaliam a capacidade de seleção de cor de uma 

população. O resultado encontrado neste trabalho de 5% de discromatopsia para o 

sexo masculino está de acordo com o estudo de Naik e Pai61, que inclusive numa 

amostragem maior (n=400), obtiveram o resultado de 5% para o sexo masculino e 

0% para o sexo feminino. A literatura apresenta resultados de 8,2% por Mc Maugh58 

e 14% por Barna5. Todos corrobam que pessoas com deficiência visual apresentam 

um índice de erros maiores, principalmente na seleção da matiz e croma, devendo 

ser um fator de exclusão. 

No presente trabalho a concordância observada com a escala classical 

A1-D4 foi de 66,31%. Diversos trabalhos já avaliaram a capacidade de casar uma 

amostra de cor com outra no sistema classical obtendo os seguintes resultados: 

58% (Yilmaz et al.84 2011), 63,02% (Gokce et al.30 2010), 42% (Della Bona et al.23 

2009),  26,6% (Paul et al.67 2002) e 48% (Okubo et al.64 1998).  Barret et al.6 resumiu 

a porcentagens de acertos diretos em torno de 70%. Hammad36 analisou a 

reprodutibilidade da seleção de cor por odontólogos e achou índices de sucesso 

entre 35% e 67%. Klemetti et al.50 concluiu que o desempenho de odontólogos 

variava entre 53% e 71% para diferentes amostras de cores. Neste contexto 

podemos discutir que a seleção de cor visual, por ser um processo subjetivo e 

dependente de diversos fatores externos e do próprio observador, resulta em dados 

tão divergentes. A padronização mais rigorosa dos estudos, principalmente pela 

padronização da luz do meio, tem elevado este índice ao longo dos anos, 

influenciado também pelo fato da seleção de cor ser um procedimento cada vez 

mais aplicado na clínica prática. Diversos trabalhos demonstram que a 

experiência11,23,44 e a qualidade de luz5,50 do meio ambiente, onde a seleção de cor é 

realizada, influenciaram os resultados de forma significativa com índices de acertos 

mais elevados. Nesta pesquisa, em razão da aplicação de lâmpadas normatizadas e 

uma população com tempo médio de formado de 9,6 anos, obteve-se uma 
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concordância observada de 66,31%, porcentagem similar encontradas em outros 

trabalhos. 

Dentro das cinco cores classical A1-D4 aplicadas neste estudo, a cor com 

maior índice de acerto foi a cor B1 com 89,74%. No trabalho de Yilmaz e 

Karaagaclioglu83, a cor B1 com 94%, também foi a cor mais acertada pelos 

participantes. Outros trabalhos6,64 também já atestaram que as cores extremas mais 

claras ou mais escuras são mais facilmente acertadas do que cores intermediarias 

de valor e croma. A cor A3 com 44,74% foi a cor com menor índice de acertos neste 

estudo. Os erros e acertos das cinco cores classical são apresentados nas tabelas 

5.16 – 5.21.     

A concordância observada com a escala Linearguide 3D-Master neste 

estudo foi de 46,84%, no total de 190 determinações de cor. Este resultado está de 

acordo com o trabalho de Hassel et al.(2009)38, que obteve um índice de acertos de 

48,49% para o sistema 3D-Master. Corcodel et al.(2010)18 com a Linearguide 3D 

obteve 32,4% de concordância tendo aplicado 840 seleções avaliando 15 cores. 

Neste estudo foi aplicada a escala de cor recém-introduzida ao mercado Linearguide 

3D-Master para avaliar se a seleção de cor no sistema 3D em uma organização 

linear é mais acurada. As seis mini escalas deveriam aumentar e simplificar o acerto 

de cor, mas o trabalho de Corcodel et al.18 não obteve diferença estatística entre o 

índice de sucesso na seleção de cor, bem como no tempo de seleção, comparando 

a Linearguide 3D-Master com a escala Toothguide 3D-Master. Mais estudos devem 

ser realizados para determinar se a organização linear do sistema 3D-Master obtém 

resultados mais favoráveis ou não.   

As cores mais acertadas no sistema 3D-Master pelos participantes foram 

a cor 5M1, com 100%, e 1M2, com 84,21%. Estas duas cores encontram-se em 

grupos com reduzido número de amostras que facilita o acerto da cor. A cor 2M3, 

com apenas 2,63% de acerto, foi a cor com pior concordância. A Linearguide tem 

sua técnica de seleção baseada em duas etapas principais. Na primeira etapa, com 

a miniescala de valor (Figura 4.8), seleciona-se o grupo de valor que o dente 

pertence. Na segunda etapa, com a miniescala de matiz e croma, refina-se a 

seleção para a cor final. Este índice baixo da cor 2M3, deve-se provavelmente em 

razão da primeira mini escala de valor possuir suas cores de saturação ao nível 2. 

Assim, a cor 2M3, com saturação nível 3, aparentava ser mais escura que o dente 



66 
 

2M2 da mini escala de valor. Assim, os participantes passavam automaticamente 

para o grupo de valor 3, como aconteceu em 68,24% dos casos.  Recomenda-se, 

que a técnica de seleção de cor com a escala Linearguide seja corrigida, orientando 

os profissionais a selecionarem dois grupos de valor na primeira etapa, para depois 

realizarem o refinamento da cor nestes dois grupos previamente selecionados. Os 

erros e acertos das cinco cores 3D-Master são apresentados nas tabelas 5.9 – 5.14.      

A concordância observada do grupo de valor no sistema 3D-Master neste 

estudo foi de 72,11%. Este resultado está acima dos dados obtidos por Hassel et 

al.(2009)38, que obteve um índice de acertos de 57,1% e Corcodel et al.(2010)18 com 

56,2%. Uma explicação para este fato pode ser que todos os participantes neste 

trabalho são profissionais especializados com tempo médio de formado de 9,6 anos, 

o que pode ter influenciado em índices melhores que o de Corcodel et al.18, que foi 

realizado somente por alunos de faculdade pré-clínica.    

Kim-Pusateri et al.49 avaliaram a acurácia de quatro espectrofotômetros 

comerciais no mercado e obtiveram um índice de acertos de 92,6% para o aparelho 

Easyshade. Este resultado está de acordo com os 90,44% de acurácia determinados 

neste estudo. Esta pequena diferença pode ser justificada em razão do trabalho de 

Kim-Pusateri et al.49 ter executado 620 mensurações em escala classical, 3D-Master 

e Chromascop, todas realizadas por um único operador e em uma posição 

padronizada no dente. Nesta pesquisa foram realizadas 1140 mensurações de cor 

por 38 operadores diferentes e sem experiência no manuseio deste equipamento. 

No questionário inicial deste trabalho, 92,31% dos participantes responderam de 

nunca terem utilizado um espectrofotômetro anteriormente. O posicionamento da 

ponteira durante a seleção de cor digital foi livre. A literatura apresenta diversos 

trabalhos avaliando a acurácia de aparelhos digitais para a seleção de cor. Pode se 

observar que os primeiros aparelhos apresentavam um índice de acertos mais baixo, 

50% com Colortron II (Okubo et al.64, 1998), 85,7% com Chroma Meter CR-121 

(Johnston e Kao46, 1989), 83,3% com espectrofotômetro MHT (Paul et al.67, 2002).  

O índice de acertos do espectrofotômetro não teve diferença estatística 

no comparativo entre sistema de cor ou sexo. Classical média de 90%, 3D-Master 

média de 90,88%, sexo masculino média de 89,16% e sexo feminino média de 

90,89%. Das dez cores avaliadas neste modelo de pesquisa, o aparelho teve índice 

de acertos acima de 95% para as cores 1M2, 4L1.5, 5M1, B1, C4 e A3. Os piores 
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resultados obtidos na mensuração das cores 3R2.5 e A3.5, com índice de 70,18% e 

66,66%, respectivamente. 

Diante dos diversos fatores que podem influenciar a percepção de cor do 

cirurgião-dentista associado ao fato de que profissionais não são capazes de 

reproduzir as suas escolhas1,2, a seleção de cor digital com espectrofotômetros pode 

ser considerada um procedimento auxiliar importante na Odontologia Estética. 

Entretanto, estes aparelhos ainda não são capazes de reproduzir10 e informar o grau 

de translucidez, opalescência, fluorescência e outros efeitos ópticos que os dentes 

naturais apresentam, devendo o processo de seleção de cor ser complementado 

com imagens digitais e escalas de efeitos dos sistemas cerâmicos disponíveis15.   

Os resultados deste trabalho devem ser avaliados com cautela, uma vez 

que a metodologia aplicada é inédita, ser um teste in vitro, o espectrofotômetro ser 

do mesmo fabricante da escala de cor, os operadores não terem experiência no 

manuseio do aparelho digital nem com a escala Linearguide 3D-Master.  

Mais estudos são necessários para confirmar qual é o melhor e mais 

apropriado sistema de cor para a Odontologia e se os aparelhos digitais estão 

indicados para aprimorar a seleção, comunicação, reprodução e controle da cor 

dentária.   
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Dentro das limitações deste modelo de trabalho podemos concluir que: 

 

A) O espectrofotômetro Easyshade Advance apresentou uma concordância maior 

que a seleção de cor pelo método visual, independentemente do sistema de cor 

avaliado. 

 

B) As cores mais claras e mais escuras tiveram uma concordância maior, tanto no 

método visual, quanto no digital.   

 

C) A escala classical A1-D4 teve uma concordância maior do que a nova escala 

Linearguide 3D-Master.   

 

D) Sexo e tempo de experiência não influenciaram nas concordâncias observadas 

pelos participantes do método visual.  
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: Concordância visual e digital na seleção de cor dentária: 
avaliação entre dois guias de cor e um espectrofotômetro 
(Visual and instrumental agreement in dental shade matching: evaluation 
between two shade guides and a spectrophotometer) 
  
 
Pesquisador responsável: Marc Oliver Moacyr Lindner 
Mestrando em clínica odontológica pela UFF  
Telefones de contato: 
(21) 2226-8519 / (21) 9622-2441   
e-mail: cdmarclindner@gmail.com 
 
Orientador responsável: Prof. Dr. Cresus Vinicius Depes de Gouvêa 
e-mail: cresusuff@gmail.com 
 
O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo "Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro" sob o número 
054/2010. 
Contato: Comitê de Ética – Hospital Universitário Antônio Pedro, Rua Marquês do 
Paraná, 303 - Centro - Niterói/RJ. 
Telefones: (21) 26299189 / (21) 26299189  
e-mail: etica@vm.uff.br  
 
 
 
Nome do voluntário: 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento:          _______/ ________ / ________     
 
Documento de Identidade: _________________________________ 
 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 
"Concordância visual e digital na seleção de cor dentária: avaliação entre dois 
guias de cor e um espectrofotômetro", da responsabilidade do pesquisador 
MARC OLIVER MOACYR LINDNER.  

 
A sua participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer momento.  
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O objetivo desta pesquisa consiste em comparar o número de acertos diretos 
de uma seleção de cor realizada através de escalas de cor convencionais (VITA 
classical A1-D4 e Linearguide 3D-MASTER) com uma seleção de cor realizada 
através de um aparelho eletrônico (espectrofotômetro digital). 80 avaliadores 
participarão deste projeto de pesquisa, entre alunos da graduação e pós-graduação, 
bem como docentes da Faculdade de Odontologia da UFF. 

 
O (A) Sr. (ª) será avaliado (a) primeiramente por um teste de ISHIHARA, para 

saber se possui alguma deficiência visual ou não. Neste teste, o (a) Sr. (ª) irá 
receber 24 fichas coloridas que contém o contorno de um número no centro e terá 
que acertar qual número é este. Se o (a) Sr. (ª)  não for aprovado no teste de 
ISHIHARA será excluído do universo de avaliadores.  

 
Na etapa seguinte, o (a) Sr. (ª) deverá realizar a seleção de cor do elemento 

11 (incisivo central superior direito) em dez manequins odontológicos que estarão 
posicionados em cima de uma cadeira odontológica na clínica de especialização em 
prótese dentária da UFF, fazendo uso da escala de cor VITA classical A1-D4, 
organizada tradicionalmente e por níveis de claridade (valor), e Linearguide 3-D 
Master.  

 
Na etapa final, o (a) Sr. (ª) fará uma seleção de cor três vezes seguidas 

fazendo uso de um aparelho eletrônico (espectrofotômetro digital) no mesmo dente 
11 (incisivo central superior direito) dos manequins da seleção visual.  
 

Antes do início da pesquisa, o (a) Sr. (ª) receberá todas as orientações e 
informações para como proceder durante a realização da pesquisa. O tempo total 
que o (a) Sr. (ª) irá participar, para realizar todas as etapas do projeto de pesquisa, 
não deve ultrapassar os 90 min.    
 
 
Eu, ___________________________________________________________, 
declaro ter sido informado sobre todos os aspectos do estudo, e concordo em 
participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito.  
 
 
 
 
____________________________________________________________                                 
                                         Assinatura do voluntário  
 
 
 
 
 
__________________________                __________________________ 
Nome:                                                            Nome: 
 
Testemunha 1                             Testemunha 2    
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Apêndice B - Ficha de Dados Pessoais e Questionário 

 
 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Odontologia 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
Área de Concentração: Clínica Odontológica 

Aluno: Marc Oliver Moacyr Lindner 
Orientador: Prof. Dr. Cresus Vinícius Depes de Gouvêa 

Projeto de pesquisa para dissertação de mestrado: Concordância visual e digital 
na seleção de cor dentária: avaliação entre dois guias de cor e um 

espectrofotômetro 
 

 
 

  Dados Pessoais 
 

Nome: _______________________________________________ 
 
Idade:  _______  anos           Sexo:   (     ) Fem.    (     )  Masc. 
 
Ano de Formatura:   ________   Graduação:   ______   Período 
 
Especialidade:     _________________________________ 
 
Área de atuação: _________________________________ 
 
 

 
Questionário 

 
1 - Você possui experiência na seleção de cor: 
 (     ) Sim     (     ) Não 
 
2 - Você sente dificuldades no momento da seleção de cor?   
(     ) Sim     (     ) Não 
 
3 - Qual escala de cor utiliza: (     ) VITA classical A1-D4 
                              (     )  3D-MASTER 
                                               (     )  Outra  Qual? _______________ 
 
 4 - Já utilizou a escala classical organizada por valor?     
 (     ) Sim     (     ) Não 
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5 - Já utilizou um espectrofotômetro para seleção de cor?      
 (     ) Sim     (     ) Não 
 
 

 
 
Niterói,  _____   de    _____________  de   2011 

 
 
 
 
               
 _____________________________ 
                                                Assinatura 
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Apêndice C – Ficha de Avaliação do Teste de Ishihara 

 
 
Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Odontologia 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
Área de Concentração: Clínica Odontológica 
Aluno: Marc Oliver Moacyr Lindner 
Orientador: Prof. Dr. Cresus Vinícius Depes de Gouvêa 
Projeto de pesquisa para dissertação de mestrado: Concordância visual e digital 
na seleção de cor dentária: avaliação entre dois guias de cor e um 
espectrofotômetro  
 

 
 

Teste de Ishihara 
 
Nome: 
 
 
        Placa                                    Resultado                                  Avaliação 
 
 

Placa 1   

Placa 2   

Placa 3   

Placa 4   

Placa 5   

Placa 6   

Placa 7   

Placa 8   

Placa 9   

Placa 10   

Placa 11   

Placa 12   

Placa 13   

Placa 14   

Placa 15   

Placa 16   

Placa 17   

Placa 18   

Placa 19   

Placa 20   
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Placa 21   

Placa 22   

Placa 23   

Placa 24   

 
 
Número de acertos:  _____________ 
 
Parecer:   (    )  Aprovado              (    )  Excluído 
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Anexo A - Parecer do Comitê de Ética 



32 
 

 


