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Valor de um sorriso 

Não custa nada e rende muito 

Enriquece quem recebe, sem empobrecer quem o dá. 

Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram para sempre 

Ninguém é tão rico que dele não precise 

Ninguém é tão pobre que não possa dar a todos 

Leva a felicidade a toda a parte 

É símbolo da amizade da boa vontade 

É alento para os desanimados; repouso para os cansados 

Raio de sol para os tristes; ressurreição para os desesperados 

Não se compra nem se empresta 

Nenhuma moeda do mundo pode pagar o seu valor 

Não há ninguém que precise tanto de um sorriso como aquele que  

Não sabe mais sorrir. 

(AUTOR DESCONHECIDO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

RESUMO 

 

    São partes da caracterização em prótese total, a forma, cor, 

disposição e alinhamento dos dentes, o que proporcionam uma harmonia com 

o restante da face e considerados princípios estéticos. 

 O propósito da caracterização do dente é devolver ao paciente o que 

perdeu, de uma forma mais semelhante à realidade. 

 A intenção deste trabalho é de comparar uma prótese total com 

caracterização de dentes a uma convencional. 

 Todas as pessoas possuem características individuais, das quais 

obtemos informações suficientes para a individualização da prótese total, 

mimetizando a estética natural. 

 

Palavras-chave: Prótese Total, Caracterização, Montagem de Dentes em 

Prótese Total, Estética. 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 Are parts of complete dentures characterization, form, color, layout and 

alignment of the teeth, which provide a harmony with the rest of the face and 

found aesthetic principles. 

  The purpose of the characterization of the tooth is returned to the 

patient who lost, more similar to reality. 

  The intention of this study is to compare a total prosthetic tooth with 

characterization of the conventional on 

  All people have individual characteristics, of which we have sufficient 

information for individualization of the total graft, mimicking the natural 

aesthetics. 

 

  Keywords: Prosthesis Total, Characterization, Assembly teeth of 

complete dentures, aesthetics. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 A caracterização de dentes em prótese total abrange idade, sexo, 

aspectos emocionais e sociais. 

 A estética em prótese total envolve um conjunto de fatores que juntos 

proporcionam uma harmonia com o restante da face, sendo de extrema 

importância à correta escolha dos dentes. 

 Quando paciente e profissional participam conjuntamente na discussão 

das possibilidades de individualização e caracterização da prótese total, o 

paciente provavelmente terá uma boa expectativa sobre sua prótese, o que 

favorece o sucesso do tratamento. Segundo WAAS (1990)15, os pacientes 

receptivos respondem mais satisfatoriamente ao tratamento. 

 A substituição dos dentes perdidos sempre foi uma preocupação do 

homem. De Turano JC, Turano LM14 a notícia mais antiga que se tem, são os 

achados em tumbas fenícias e etruscas, datados do ano 2.500 a.C. os dentes 

empregados na época eram de homens e de animais. Esses dentes eram 

cortados em tamanhos adequados e fixados no espaço ausente por fios 

metálicos.  

Relatos de 3.500 anos atrás contam que os egípcios usavam madeira de 

árvore de amora para esculpir os dentes, amarrando-os com fios de ouro para 

sua fixação. Gonçalves CT 8afirma que na tentativa de se obter um tratamento 

mais duradouro, os etruscos utilizavam para substituição dos dentes perdidos, 

dentes bovinos e de ouro.   

Na antiga Roma, tem-se notícia do mesmo uso de dentes de homens e 

de animais. Porém, esses já eram trabalhados por pessoas especializadas que 

vivia a custa destes trabalhos. 

Por volta de 1597, pela primeira vez, Guilhermeau tentou confeccionar 

dentes artificiais, entretanto sem êxito. Nessa época, a dentadura artificial era 

esculpida em marfim de hipopótamo (TAMAKI, 1974; TURANO e TURANO, 

2000) 12,14. 

Gonçalves (2001)8 relata que em 1709, na Inglaterra, foram 

desenvolvidos os primeiros dentes de porcelana, juntamente com as primeiras 

dentaduras com base de borracha, chamada na época de vulcanite. No ano de 

1774, Duchateau idealizou fabricar dentes de porcelana, mas não obteve 



 

sucesso em virtude da falta de conhecimento anatômico dos dentes. Porém, 

aliou-se a Chérmant, que era dentista, conseguindo assim, resultados 

satisfatórios (TAMAKI, 1974; TURANO e TURANO, 2000) 12,14. 

A partir daí, os dentes artificiais se tornaram alvo das pesquisas não só 

de materiais, mas com a evolução da própria odontologia, se tornou também 

uma constante busca nas pesquisas de requisitos funcionais no 

desenvolvimento de dentes posteriores e melhor resultado estético em dentes 

anteriores. 

No processo de elaboração da prótese total, levando-se em 

consideração o aspecto estético, deve o cirurgião dentista utilizar além de seus 

conhecimentos científicos, noções de arte e bom gosto, devendo sempre se 

dispor a escutar a opinião do paciente, dado o caráter pessoal e subjetivo da 

apreciação estética (Castro jr OV, Hvanov ZV, Frigerio MLMA)5. Para Batilana 

(1983)1, a concepção estética recebe também influência do nível cultural, 

ambiente social, comunidade em que vive além da cultura nacional. Segundo 

Batista MAC, Guerra VVAS, Fonseca DA, Mesquita AEO2, o cirurgião dentista 

sempre que possível deve evitar a simetria de posições dentais, 

individualizando, assim, a prótese a cada tipo de paciente. 

Técnicas e matérias vêm sendo procuradas desde a antiguidade para 

solucionar problemas de estética dental. A noticia que se tem do surgimento da 

primeira prótese total foi no ano de 1692, por Anton Nuck Leyden, utilizando um 

dente molar de um hipopótamo, além de difícil, apresentava uma prótese de 

pouca durabilidade e exigia uma habilidade manual e senso artístico fora do 

comum. O primeiro dentista a confeccionar prótese total para o arco superior, 

também com marfim de hipopótamo, considerado o pai da Odontologia 

Moderna foi Fouchard. 

Esse material foi usado até 1830, quando surgiu a idéia de se utilizar 

borracha vulcanizada nas próteses. O seu uso durou aproximadamente por um 

século e ficou conhecida com o nome de vulcanite. Além do processo de 

execução ser muito perigoso, a prótese era demasiadamente anti-estética. 

Por volta do ano de 1927, a utilização do vulcanite entrou em 

decadência, devido o surgimento das resinas acrílicas, desaparecendo de vez 

em 1943. Em 1834, Rotdembacher sintetizou um ácido pela oxidação da 



 

acrolein na presença do oxigênio do ar e denominou de ácido acrílico. 

Kahlbaun descreveu o primeiro polímero de metil-metacrilato em 1874. 

Apesar das primeiras resinas acrílicas terem surgido no mercado 

odontológico em 1927, passaram a ser utilizadas nas bases de próteses só a 

partir de 1934, e mais interessante em 1935, com o aparecimento das resinas 

termo-plásticas e das inter-polimerizadas com vinil. 

O grande auge se deu em 1937 com o surgimento da versão pó e 

líquido, comercializada com o nome de Paladon e, posteriormente, com as 

resinas auto-polimerizaveis. 

Com o avanço das técnicas e materiais, vários pesquisadores 

desenvolveram resinas pigmentadas, um dos pesquisadores foi o técnico em 

Prótese Dental, Tomaz Gomes, que elaborou um sistema de caracterização 

denominado STG (Sistema Tomaz Gomes) produzido e comercializado pela 

empresa DENTAL VIPI, composto por um kit de resinas policromáticas e um 

estojo com escalas de gengivas. 

 Até pouco tempo não havia no mercado odontológico um kit de resina 

com orientações para caracterização de dentes. Os pigmentos vendidos eram 

muito intensos nas suas cores e o técnico tinha que possuir muita habilidade 

para executar esse trabalho. Para facilitar a rotina diária dos técnicos em 

prótese, Tomas Gomes criou o kit STG (Sistema Tomaz Gomes) de 

caracterização em dentes artificiais, cujo principal objetivo é o de propiciar a 

confecção de próteses com elevado padrão estético. 

 Esse kit é produzido e comercializado pela Dental Vipi Ltda, com oito 

frascos nas seguintes tonalidades: amarelo claro, azul, branco, cinza, incolor, 

marrom claro1, marrom médio 2 e marrom escuro 3. Há uma grande 

versatilidade na utilização desse kit, podendo ser executadas as 

caracterizações, tanto na técnica fotopolimerizável, como na autopolimerizável 

ou na termopolimerizável16. 

 Atualmente, a sociedade tem buscado aprimorar cada vez mais os seus 

padrões estéticos. Os recursos técnicos utilizados vizam aproximar a estética 

das próteses à dos dentes naturais, imitando manchas, desgastes por abrasão, 

trincas de esmalte, restauração de amálgamas e alterações na cor. 
 

 
 



 

DISCUSSÃO 
 

 

 A prótese total tem procurado acompanhar e incorporar os avanços 

técnicos da odontologia, buscando oferecer ao paciente um trabalho que seja o 

mais natural possível, compatível com as características individuais 

(Braun,K.O. Cury.A.A.D.B.; Rodrigues Júnior,AL; Panzeri, H)3,6. 

 Devido a falta de informação e de  interesse em assuntos relacionados 

a prótese total, muitos profissionais oferecem aos seus pacientes próteses 

padronizadas sem opções que aproximem este aparelho à realidade do 

paciente. BROADRIBB (1989)4 cita que as possibilidades junto a uma paciente 

portador de prótese total , na faixa de 60 anos. ter dentes com aparência de um 

jovem que acabou de sair da Disney World, são grandes. 

 Durante a busca da satisfação estética em prótese total, o primeiro 

passo é o reconhecimento das expectativas do paciente, principalmente, o que 

ele julga como estético. Os dentes artificiais devem ser colocados na prótese 

total de modo que todos os fatores estéticos sejem considerados e que o 

paciente tenha uma maior satisfação e aceitação do trabalho. 

 A restauração estética, por meio da prótese total, permite recuperar a 

dimensão vertical do terço inferior da face, o contorno dos lábios, das 

bochechas e suavizar os sulcos e as estrias muito pronunciados da região 

peribucal. 

 A caracterização dos dentes proporciona naturalidade à prótese, 

recuperando a estética , a função , a auto-estima e a autoconfiança e estes são 

os objetivos da reabilitação do sistema estomatognático, pela utilização da 

prótese total. 

 Na natureza nada é padrão e na boca o protesista deve sempre evitar 

a simetria dentária, individualizando a prótese a cada tipo de paciente. O 

formato do dente respeita geometricamente o contorno facial, podendo ser: 

triangular, quadrado ou ovóide. 

 São apresentado por alguns fabricantes, novos modelos de dentes  

com formas, texturas, cores e principalmente translucidez objetivando a 

naturalidade. Há dentes artificiais com uma prensagem (só esmalte), dupla 



 

(esmalte e dentina), tripla (esmalte, dentina e cervical) e quadrúpla prensagem 

(esmalte, dentina, cervical e incisal).  

 Pode-se adequá-la a forma e cor, promovendo-se desgastes e 

manchas nos dentes de estoque, para uma individualização mais precisa11. 

(Fig.1)  

 
Fig.1. Dentes com desgastes e manchas. 

 

 Relaciona-se a cor dos dentes com a idade, sexo e tom de pele do 

paciente. Indivíduos idosos geralmente apresentam os dentes anteriores 

superiores mais escuros e com abrasão da borda incisal, podendo deixar 

trasparecer por vestibular o matiz da dentina quando esta se apresenta 

pigmentada. Nos indivíduos do sexo masculino TAMAKI T,12 acredita que os 

dentes anteriores podem adquirir um tom castanho-alaranjado e no feminino, 

um castanho-claro-acinzentado. 

 Dentes manchados e  desgastados denotam idade mais avançada. 

(Fig.2) 

 
Fig.2. Dentes com manchas, desgastes e abrasões. 



 

 

 Uma técnica para recuperar a anatomia do dente perdido, deve 

considerar o desgaste, a abrasão, a idade, o sexo, o padrão facial e a origem 

do paciente. 

 Dentes quadrados, espessos e com a superfície vestibular aplainada, 

que lhe confere um aspecto mais angulado, caracterizam geralmente a 

dentição masculina. 

 Dentição feminina geralmente possuem forma arredondada nas faces 

proximais e ângulos incisodistal bastante convexo, nos incisivos superiores. 

 LEE, R10 acredita que outra frequente característica de dente feminio é 

o canino superior com as superfícies proximais bem curvas, a cúspide bem 

pronunciada, com as vertentes incisais mesial e distais altamente inclinadas; os 

pré-molares superiores, primeiro e segundo, geralmente acompanham a forma 

do canino.  Para prótese total os dentes artificiais mais utilizados são os de 

resina acrílica pois facilitam o desgaste (principalmente os dentes superiores ), 

favorecendo a personalização quanto à cor e à forma desejada. 

 Os dentes de estoque são modificados com relação a sua forma e 

contorno de maneira convencional, utilizando-se pedras montadas e discos de 

lixa. Para a caracterização da cor dos dentes dependendo do resultado 

desejado pode seguir a seguinte seguência: manchas, simulações de 

restaurações e descalcificações. (Fig.3). 

 
Fig.3. Dentes caracterizados, onde a cor e forma foram modificados 



 

 Há também, segundo  KUWATA M9, uma caracterização conforme a 

textura superficial do dente, relacionada ao brilho e ondulações, mais discretas 

ou não, conforme a região, refletindo a luz em várias direções, conferindo 

grande ganho estético. (Fig.4)  

 
Fig.4. Caracterização de textura superficial, brilho e ondulações. 

 

 Uma raiz exposta é uma forma de caracterização, dando um aspecto 

de um paciente com problema periodontal, e aparência de uma idade 

cronológica mais avançada. (Fig.5). 

 
Fig.5. Duas imagens com raizes expostas, idade mais avançada. 

 Segundo FRUSH, J. P e FISHER, R. D7, outro fator estético em prótese 

total esta relacionado com a disposição e alinhamento dos dentes, que 

permitem uma montagem sugundo a idade, sexo e personalidade, conferindo 

naturalidade à prótese. (Fig.6)  

 

Fig.6.  Prótese total superior com incisivo lateral com longo eixo mesializado. 



 

 Para um aspecto jovem, a borda incisal dos dentes anteriores 

superiores podem aparecer discretamente; para casos de aspecto senil, o 

desgaste dos dentes impedem  a sua visualização ou mostram o desgaste da 

borda incisal. (Fig.7). 

 

 
Fig.7. Á esquerda, borda incisal dos dentes aspecto jovem; 

à direita, borda incisal dos dentes aspecto senil. 

 

 Diastema, o aspecto de separação o garante a estética natural e 

harmônica das prótese totais. (Fig.8). 

    

Fig.8. Diastemas em vários graus. 

 

 Caracterização em dentes artificiais com simulações de 

descalcificações, acinzentamento por amálgama, pigmentações do colo 

dentário, trincas, devolve a naturalidade aos dentes. (Fig.9). 

 



 

 

Fig.9. Dentes descalcificados e modificação da cor. 
 
 

 Há grande diferença de uma prótese total com dentes caracterizados 

com uma prótese sem qualquer individualização. (Fig.10). 

 

 

 

Fig.10. Comparação de dentes caracterizados com um convencional. 

 

 Em prótese total, Tamaki T13 acredita na possibilidade de poder 

evidenciar diastemas, os aspectos de desgaste incisal, abrasões de colo, 

manchas no esmalte e restaurações, com a finalidade de imitar a dentição 

natural, para camuflar e reduzir o aspecto de artificialidade da prótese total.  

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO 
 

Os dentes de estoque são modificados com relação a sua forma e 

contorno de maneira convencional, utilizando-se pedras montadas e discos de 

lixa. 

Com o concurso de brocas de diâmetro adequado à caracterização 

planejada procedemos à abertura do dente pela área cervical (nos dentes 

posteriores) e lingual ou palatina nos anteriores. 

Esta abertura deve atingir profundidade suficiente para que por 

transparência a caracterização apareça. 

 Entre as caracterizações mais utilizadas, podemos citar as 

descalcificações de esmalte, as restaurações manchadas pela ação de chá, 

café e nicotina, as restaurações de amálgamas, os escurecimentos dos colos 

dentais, as trincas de esmalte e as exposições de dentina, principalmente nas 

incisais dos dentes. 

 Essa técnica consiste na substituição de parte do material interno do 

dente, pela resina pigmentada até conseguir as características desejadas; para 

tal procedimento utiliza-se uma broca esférica de uns 2 mm de diâmetro, 

preparando uma cavidade da seguinte maneira: nos dentes anteriores, a 

perfuração pode ser feita no sentido da face palatina ou lingual para face 

vestibular, ou ainda, na porção cervical interna; nos dentes posteriores, a 

perfuração é feita da porção cervical, ou ainda pela face proximal. 

 Nos casos de trincas de esmalte e exposição de dentina, usa-se 

respectivamente para fazer a preparação do dente, broca de fissura 699 e 

disco de aço diamantado. 

 É importante que a perfuração nos dentes seja bem próxima à face 

vestibular, crie uma nítida transparência. Após a coloração e fotopolimerização 

do pigmento, o restante da cavidade deve ser preenchido com resina da cor do 

dente e fotopolimerizada. 

 Há alguns exemplos de caracterização de dentes com o Sistema STG 

(Sistema Tomaz Gomes) 

1) Descalcificações do esmalte: são manchas esbranquiçadas 

localizadas em determinadas regiões dos dentes, caracterizadas por 



 

perda do mineral da estrutura do esmalte dental. O pigmento 

utilizado é o branco, do kit STG. 

2) Restaurações manchadas pela ação de corantes do chá, do café ou 

da nicotina: são manchas provocadas pela deposição de corantes 

em microfissuras na superfície do esmalte ou nas restaurações de 

resinas existentes nos dentes. Essas alterações são mais 

freqüentes em pacientes com hábitos alimentares (chá e café) e em 

fumantes (nicotina). Usa - se na caracterização, os pigmentos 

amarelos claro, marrom claro 1 e marrom médio 2, levando sempre 

em conta a cor do dente que esta sendo caracterizado. 

3) Colos dentais escurecidos: os pigmentos utilizados são os marrom 

médio 2 e marrom escuro 3. 

4) Trinca de esmalte: os pigmentos usados são marrom médio 2 oiu 

marrom escuro3. 

5) Exposição de dentina incisal por abrasão: os pigmentos usados são 

marrom médio 2 ou marrom escuro 3. 

6) Restaurações de amálgama: os pigmentos são azul e cinza, usados 

com moderação para não ficar muito intenso. A caracterização de 

amálgama deve ser executada com muita cautela e, de preferência, 

na distal dos 2° pré-molares e nas mesiais dos molares. 



 

DEMONSTRAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DO DENTE ARTIFICIAL 

 O preparo de um dente para a caracterização com broca esférica e a 

devida transparência, e diversos tipos de preparos para a caracterização tanto 

em dentes anteriores como em posteriores. (Fig.11,12 e 13) 

 
Fig.11.Preparando o dente para a caracterização. 

 
Fig.12.Preparando o dente para a caracterização. 

 

 
Fig.13.Preparando o dente para a caracterização. 

 

A caracterização de nicotina na superfície vestibular e com abrasão da 

face incisal para caracterizar exposição de dentina. (Fig.14). 



 

 
Fig.14.Preparo de dois dentes para a caracterização de nicotina. 

 

Sequência de como caracterizar um dente anterior, desde a perfuração, 

até a colocação de pigmento e efeito de descalcificação na incisal. (Fig.15,16 e 

17) 

 

 
Fig.15.Perfuração em dente anterior. 

 

 



 

 

Fig.16. Colocação de pigmento. 

 

 

Fig.17.Efeito de descalcificação na incisal. 

 

 Outra forma de como caracterizar um dente é preparando um dente com 

disco de aço para imitar trinca de esmalte, depois a colocação de pigmento e o 

seu resultado. (Fig.18, 19 e 20). 

 



 

 
Fig.18. Fazendo trincas no dente com disco de aço. 

 

 

Fig.19. Colocação de pigmento. 

 

 

Fig.20.Dentes caracterizados . 

 



 

Há muitas formas para caracterizar, podendo combinar cores diferentes 

de dentes anteriores. (Fig.21, 22 e 23). 

 

Fig.21. Combinações de cores de incisivos centrais. 

 

Fig.22. Combinações de cores de dentes anteriores. 

 

 

Fig.23. Combinações de cores de dentes inferiores. 



 

 

Dentes posteriores também caracterizados. (Fig.24). 

 

 

Fig.24. Diversas caracterizações de dentes posteriores. 

 



 

CONCLUSÃO 

 
 

 Com a evolução histórica dos dentes artificiais e com a constante 

busca da reprodução o mais real daquilo que a natureza produz, um bom nível 

de relacionamento entre paciente-profissional-técnico em prótese dental 

constitui a base do sucesso do tratamento. 

 Todos os profissionais e seu técnico em prótese dental devem 

fotografar moldar e estudar a forma, cor, disposição, alinhamento dos dentes 

naturais, assim como, buscarem literatura a respeito do assunto. 

 A caracterização de dentes em prótese total deve sempre ser levada 

em consideração, pois mimetiza os dentes naturais, devolvendo ao paciente a 

reprodução mais próxima do natural. 

 A caracterização denota estética agradável, assegura ao paciente 

melhor condição psicológica e consequentemente segurança no seu 

comportamento social, que não raramente está diretamente ligado à estética da 

Prótese Total. 
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13. Preparando o dente para a caracterização. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

14. Preparo de dois dentes para caracterização de nicotina. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

15. Perfuração em dente anterior. (Livro: Atlas de Caracterização em 

Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

16. Colocação de pigmento. (Livro: Atlas de Caracterização em Prótese 

Total e Prótese Parcial Removível). 



 

17. Efeito de descalcificação na incisal.  (Livro: Atlas de Caracterização em 

Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

18. Fazendo trincas no dente com disco de aço. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

19. Colocação de pigmento. (Livro: Atlas de Caracterização em Prótese 

Total e Prótese Parcial Removível). 

20. Dentes caracterizados. (Livro: Atlas de Caracterização em Prótese Total 

e Prótese Parcial Removível). 

21. Combinações de cores de Incisivos centrais. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

22. Combinações de cores em dentes anteriores. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

23. Combinações de cores em dentes inferiores. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 

24. Diversas caracterizações em dentes posteriores. (Livro: Atlas de 

Caracterização em Prótese Total e Prótese Parcial Removível). 
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