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RESUMO

0 isolamento absoluto continua sendo um procedimento bastante importante na
rotina odontológica. Os materiais adesivos exigem um campo totalmente seco, isentos de
saliva, assim como as terapias endodanticas. Apesar da relutância de certos profissionais
em usá-lo, quando utilizado aumenta a eficiência e conforto na realização dos trabalhos,
além de outras vantagens. Foi realizada uma revisão da bibliografia com o objetivo de
pesquisar técnicas que auxiliem o Odontopediatra e o clinico geral que atende crianças, a
realizar de maneira facilitada o isolamento do campo operatório, sendo este absoluto ou
relativo, dando-se preferência para o isolamento absoluto, por promoverem real isolamento
do dente em relação ao meio bucal. Descreveu-se de forma clara técnicas simples, ao
alcance de todos os profissionais, de fácil execução e de grande eficiência clinica,
facilitando assim a rotina dos atendimentos odontológicos.

ABSTRACT

The total isolation continues to be a very important procedure in the odontological routine.
The adhesive materials require a complete dry area, with no saliva, as well as endodontic
therapies. Despite the resistance of some professionals in using it, when it is used, it
increases the efficience and comfort on the work execution, besides other advantages. A
bibliographical revision was made, in order to research technics wich help the pediatric
dentistry and general clinic who attends children, to realize the isolation of the operatory
field, in an easier way, wich can be total or relative, giving preference to total isolation ,
because it promotes real isolation of the tooth from the mouth area. Simple clear technics
were describe, for all professionals to understand, with easy execution and with great
clinical efficience, facilitating thus the routine of the odontological consultation.

8
1 INTRODUÇÃO

0 desenvolvimento técnico e cientifico das Ultimas décadas têm avançado de tal
forma, que hoje a criança já não perde seus dentes com a mesma freqüência com que isto
acontecia. Métodos preventivos estão cada vez mais difundidos diminuindo enormemente a
prevalência e incidência de cárie nas crianças, isto significa que elas hoje têm a chance de
crescerem livres das sequelas causadas pelas exodontias de dentes deciduos. Os progressos
na odontologia preventiva e sua aplicação nos consultórios, a larga aceitação da fluoretação
da água de abastecimento e a maior ênfase dada a educação sobre saúde dentária têm
mudado radicalmenmte a clinica odontológica. Atualmente o dentista tende a dedicar mais
tempo para procedimentos preventivos do que para restaurações rotineiras de dentes
cariados. Contudo a restauração de lesões cariosas de dentes deciduos e permanentes jovens
continua sendo um dos mais importantes trabalhos que os Odontopediatras e Clínicos
Gerais prestam às crianças em seus consultórios. Para prevenir perdas precoces os
profissionais usam vários métodos, como: fluorterapia, educação quanto a bons hábitos de
higiene, alimentação, técnicas endodõnticas e restauradoras. Quando todos esses métodos
falham ou não estão ao alcance da população é necessário lançar mão de técnicas mais
invasivas para reparar o dano já causado pela doença cárie. Apesar de todo avanço
tecnológico da Dentistica Restauradora e aparecimento de novos materiais odontológicos,
até hoje, a Odontologia não conseguiu se tornar independente do isolamento do campo
operatório, pois todos os materiais requerem um campo isolado, seco e perfeitamente limpo
para serem inseridos ou condensados na cavidade.
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Não é preciso convencer o Cirurgião-Dentista que existe uma gama enorme de
contaminantes na profissão, desde uma gripe ao herpes, hepatite, tuberculose, até a AIDS.
0 dentista está sujeito a uma grande soma de contaminações que podem ser trazidas pelo
paciente, além disso, como se não bastasse, estamos sujeitos a deixar cair na boca do
paciente drogas cáusticas, restos de materiais, instrumento endodõnticos, e outros. Estes
fatores podem e devem ser amenizados pelo uso do isolamento do campo operatório.
isolamento do campo operatório pode ser absoluto (dique de borracha) ou relativo, sendo
que o relativo deve ser o mais absoluto possível, para tanto deve se criar técnicas
alternativas, muitas vezes dependentes da criatividade do profissional, para melhor
proporcionar um campo seco, e não infectado, trabalhando-se assim em condições de
assepsia em todos os procedimentos odontológicos. 0 isolamento do campo operatório
consiste numa complementação das medidas que visam à cirurgia asséptica, proteção dos
tecidos circunvizinhos e da integridade fisica do paciente.

Segundo Lovato e Berger (1998) o dique de borracha foi descrito há 135 anos atrás
por Sanford Barnum considerado o "pai da endodontia moderna", e dai por diante foi

possível manter uma cadeia asséptica, primeiramente no tratamento de canais e atualmente
em toda a odontologia. Quase 140 anos depois dos primeiros passos de Barnum, e em uma

época em que a alta tecnologia de equipamentos propicia um grande volume de aspiração,
a utilização do isolamento absoluto se tornou fator imprescindível para a prática clinica e
para o aprimoramento de técnicas. 0 isolamento em Odontopediatria tem tido uma
evolução importante ao longo do tempo, isso se deve ao fato de que os profissionais,
enquanto alunos, estão tendo um melhor treinamento, concluindo-se que a simplificação
das técnicas e uma melhor educação para os odontólogos e para o público, são medidas de
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extrema importância para um Odontologia de alta qualidade. Desta forma quando a
recuperação funcional e estética são necessárias é imprescindível que se pratique uma

Odontologia de alta qualidade, a qual certamente é facilitada pelo uso do isolamento do
campo operatório.

Mas apesar de todas as vantagens do isolamento, a literatura odontológica é muito
escassa no que diz respeito ao isolamento em Odontopediatria, e por este motivo é de
extrema importância que se atualize o assunto. Por este motivo, este trabalho tem o
proposto de reunir as técnicas descritas, para facilitar o uso do isolamento absoluto e
relativo no atendimento de crianças que necessitem de procedimentos odontológicos
curativos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Isolamento absoluto

Jinks (1966) afirmou que paradoxalmente uma técnica desenvolvida há mais de 100
anos, chamada de dique de borracha, é a base de diversos procedimentos modernos, e que
a suposição de que a criança sera amedrontada com os trabalhos dentários realizados sob
isolamento absoluto é errônea

Segundo Fichman (1975) apesar de existir há mais de 100 anos, o dique de borracha
ainda não foi superado na sua eficiência e simplicidade por nenhum outro dispositivo de
isolamento. Para o autor o lençol de borracha e os grampos utilizados nada mais são do que
partes integrantes daquilo que é denominado dique de borracha.

0 isolamento absoluto foi idealizado por Sanford Barnum em 1864, embora alguns
autores como Pike, Young dizem que foi La Roche quem o idealizou em 1857. (Walter,

1979).

Para Libonari, Eduardo e Fichman (1990) em maio de 1864 o Dr. S. C. Barnum
desenvolveu o uso do dique de borracha e sua aceitação inicial foi limitada sendo mais
difundido a partir de 1867.
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Mathias et al. (1997) afirmaram que embora alguns possam acreditar que a
utilização do isolamento absoluto seja recente, ela teve inicio há mais de um século, em
1867, com La Roche.

Lovato e Berger (1998) fizeram um breve histórico do dique de borracha, mostrando
que há 135 anos atrás Sanford Barnum explicou pela primeira vez a sua utilização, mas que
vários autores diferem quanto A. quem utilizou pela primeira vez o isolamento absoluto

2.1.1

Vantagens do Uso do Isolamento Absoluto

Para Jinks (1966) as crianças são muito propensas à aspirar ou engolir corpos
estranhos que entram em contato com a parte posterior da boca, especialmente se elas estão
emocionalmente perturbadas. 0 isolamento do campo operatório com dique de borracha
elimina este perigo e também permite um maior controle do uso de drogas cáusticas, e
previne o paciente de sentir o gosto de substâncias tóxicas, caracterizando assim proteção
para a criança. Outra vantagem do uso do isolamento absoluto descrita pelo autor foi uma
melhor visibilidade do campo operatório, já que tem sido sugerido que 56% das falhas do
amálgama são resultados de falhas do preparo cavitário por não se poder ver dentro da
cavidade quando se tem muita saliva. 0 profissional pode até começar o preparo cavitário
com rolos de algodão mas é tão desgastante manter a criança quieta durante este
procedimento que mesmo quando se começa a remoção de tecido cariado sem isolamento
absoluto termina-se com ele, não somente porque aumenta a visibilidade, mas também
porque se pode lavar a cavidade várias vezes, enquanto sem ter de perder tempo com as
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trocas de rolos de algodão, sendo o uso do dique de borracha um fator de economia de
tempo. A firmou também que o dique de borracha pode ser usado como instrumento de
diagnóstico de cárie pelo campo limpo e seco que oferece, fazendo-se a remoção do tecido
cariado mais completa e rapidamente. lid um melhor controle do paciente, envolvendo
também os pais neste controle, porque estes percebem que seus filhos estão mais
protegidos, dando a impressão de que a boca da criança está realmente isolada do resto do
corpo; a borracha também controla a lingua, bochechas, músculos e lábios de ações
intempestivas. Para o autor um dos problemas que mais atormenta o odontopediatra é o
sangramento interproximal. 0 tecido entre os dentes deciduos é maior que nos adultos, e
frequentemente mais hiperémico, o mínimo toque causará nesta papila interproximal um
sangramento, então o uso do grampo, do dique de borracha e de amarrias de fio dental
fornecerão um excelente controle desta hemorragia. A Ultima vantagem citada foi a
possibilidade de se trabalhar por quadrantes na criança, quando se faz uso do isolamento
absoluto.

Libonari, Eduardo e Fichman (1990) afirmaram que o isolamento absoluto, obtido
através do dique de borracha, é de extremo valor uma vez que permite ao profissional
concentrar-se no seu trabalho especifico, como por exemplo, o preparo cavitário de um
dente, sem se preocupar com o acesso ao campo, visibilidade, contaminação com saliva ou
mesmo ingestão acidental de instrumentos ou qualquer tipo de resíduos. Em relação ao
paciente fornece um maior controle em suas condições emocionais.

Lima e Fichamn (1991) afirmaram que dentre muitas as vantagens do isolamento
absoluto pode-se citar algumas importantes como: campo seco e limpo, obtenção da
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assepsia, melhor visão, diminuição da fadiga do profissional, impedimento da deglutição e
aspiração dos instrumentos endodõnticos, contenção da lingua e da bochecha. A utilização
do dique de borracha, é uma das melhores formas de prevenção de virus da hepatite e da
AIDS.

Mc Donald e Avery (1994) concluíram que o dique de borracha auxilia na
manutenção de um campo limpo e oferece as seguintes vantagens: economia de tempo, pois

o gasto na colocação do dique de borracha é insignificante, desde que o dentista estabeleça
uma rotina precisa e trabalhe com o auxiliar ao lado, o tempo gasto para a colocação do
dique será invariavelmente compensado pelo tempo que se economiza com a eliminação da
lavagem, do uso da cuspideira e da costumeira tagarelice da criança; auxilio no controle da
criança, com palavras explicativas referindo-se ao dique de borracha, como por exemplo,
'capa de chuva', 'máscara de carnaval' que auxiliam a diminuir a ansiedade (crianças
apreensivas ou não colaboradoras são freqüentemente mais fáceis de controlar com dique
de borracha colocado); o dique controla eficientemente a lingua e os lábios, o dentista tem
maior liberdade para completar os processos operatórios; controle da saliva, permitindo a
realização de um preparo cavitário ideal em dentes deciduos, diminuindo a margem de
erros (quando prepara-se uma cavidade em dente deciduo que tem uma polpa ampla e
envolvimento carioso extenso, as pequenas exposições pulpares podem ser mais facilmente
detectadas quando o dente está bem isolado); o isolamento é igualmente importante nos
casos de exposição pulpar vital, facilitando avaliar a magnitude da exposição e a quantidade

e o tipo de hemorragia, auxiliando o dentista a determinar quais os dentes indicados para
terapia pulpar; proporciona proteção, prevenindo que objetos estranhos entrem em contato
com as estruturas orais, pois fragmentos de materiais restauradores ou medicamentos que

r
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r.

caem dentro da boca estimulam o fluxo salivar, interferindo no procedimento operatório ou
restaurador; o dique de borracha evita que a criança em posição reclinada engula ou aspire
materiais e objetos estranhos; ajuda o dentista a educar os pais, podendo convenientemente
mostrar-lhes o trabalho realizado após um procedimento operatório, o dique de borracha
cria a imagem de que o dentista tem total controle da situação e que faz consciente esforço
para proporcionar um serviço de melhor qualidade.

Para Croll (1995) o dique de borracha protege a criança de engolir ou aspirar spray

d'água, restos infectados, material restaurador, fragmentos de instrumentos quebrados, ou
alguma coisa que caia das mãos do profissional ou auxiliar; protege a lingua e outros
tecidos adjacentes ao campo operatório; diminui o tempo do tratamento; melhora a
visibilidade operatória; man -tern a boca do paciente úmida e confortável; promove um
campo operatório seco para a inserção e não contamina os materiais restauradores; diminui

o risco de contaminação de bactérias, por exemplo, durante procedimentos endodônticos;
diminui a possibilidade do paciente conversar, interrompendo

o tratamento; ajuda o

paciente a relaxar. 0 dique de borracha, segundo Croll (1995), faz a clinica odontológica
mais segura, rápida, fácil e menos estressante para a criança, profissional e auxiliar.

Especialmente em odontopediatria, a utilização do isolamento absoluto oferece
elevado grau de proteção à criança quanto á. aspiração acidental de objetos e medicamentos;
leva ao aumento expressivo da visibilidade do campo operatório, uma vez que elimina a
saliva e auxilia também no diagnóstico de caries; elimina o sangramento da gengiva
interproximal; permite a realização do tratamento por quadrantes; auxilia na
educação/orientação dos pais; oferece campo estéril para endodontia; afasta tecidos moles;
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elimina a sensação de spray ar/água na cavidade bucal, além de evitar conversas
desnecessárias. Observa-se que mesmo aquelas crianças com respiração bucal podem
tolerar o dique de borracha com um pequeno buraco que lhe permita respirar. (Mathias et
al. 1997).

Lovato e Berger (1998), mostraram que a importância e os objetivos do isolamento
absoluto continuam os mesmos com o passar dos anos, como: fornecer um campo seco,
limpo, e passível de esterilização; torna o tratamento endodiintico mais fácil e rápido,
permitindo melhor acesso visual; proteger o paciente da aspiração e deglutição de
instrumentos endodônticos, bem como de remanescentes dentários, fragmentos de
restauração microrganismos da flora bucal, remanescentes pulpares e materiais utilizados
no preparo biomecânico do canal radicular; impedir que os líquidos de irrigação usados no
preparo, penetrem na boca do paciente; proteger o paciente da ação acidental de
instrumentos rotatórios e manuais; possibilitar grande economia de tempo, evitando a
constante troca de rolos de algodão; eliminar a incômoda interferência da lingua e das
bochechas; aumentar a eficiência do trabalho do operador, pois impede a curiosidade
natural do paciente com perguntas constantes, fazendo com que o trabalho progrida sem
interrupções.

Ribeiro et al. (2000) afirmaram que o isolamento absoluto é rotina em endodontia,
evitando, além se vários acidentes, a contaminação do canal radicular por microorganismos
oriundos do meio externo.
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2.1.2

Efeito Psicológico

Jinks (1966) questionou: a reação da criança poderia ser piorada com o uso do dique
de borracha? Para o autor a resposta é simples, a maioria dos pacientes aceita isto como
parte da odontologia e procedimentos odontológicos. Algumas crianças até preferem o
isolamento absoluto depois de terem experiências com rolos de algodão ou restos de
material na boca. Os pacientes que rejeitam o seu uso são geralmente aqueles que rejeitam
os procedimentos dentários com um todo. Geralmente o dique de borracha é considerado
realmente uma máscara, reduzindo o sofrimento e a infecção. Afirmou que uma atmosfera
de cuidados no consultório é sempre a melhor conduta para uma boa relação cirurgião-

dentista/criança e o dique de borracha é uma ajuda para que essa atmosfera se crie, uma vez
que deixa tudo em seu lugar, podendo o cirurgião-dentista relaxar e o paciente sentir maior
segurança. Conclui que o isolamento absoluto promove a sensação de segurança para a
criança que nenhum outro método promove, ele separa a criança do seu dente.

Waggoner (1996) afirmou que muitos clínicos evitam o uso do dique de borracha
em crianças com medo de que estas não aceitem. Esta preocupação é infundada e a grande
maioria delas aceita bem. Basta o profissional explicar antes que vai colocar aquela
borracha para melhorar a qualidade do trabalho e que ela não precisa temer nada , pois
todas as crianças que o profissional trata usam este aparelho. Em crianças menores usam-se

artificios, explicando que o dique de borracha representa figuras lendárias tão freqüentes na
mente infantil. 0 autor afirmou que é importante que se explique para a criança que ela vai
sentir a sensação de pressão do grampo.
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Mathias et al. (1997) afirmaram que a maioria das crianças aceita o isolamento
absoluto como parte integrante dos procedimentos clínicos e chega mesmo a preferir em
detrimento dos rolos de algodão. Pode-se afirmar, segundo o autor que o isolamento
realmente isola a criança do atendimento, o que a torna muito mais segura e cooperativa.
Obsevaram que as crianças que são resistentes ao seu uso, geralmente o são do tratamento
como um todo e, nesse caso, a insistência em sua colocação somente trará beneficios como
técnica, como controle de comportamento e execução do tratamento. Portanto seria um erro
acreditar que a criança ser á resistente à sua colocação. Para os autores é obvio que a criança
deve ser preparada para a sua colocação, através de termos acessíveis ao seu grau de
conhecimento e maturidade, devendo-se oferecer explicações à criança em linguagem
simples do tipo: "vamos colocar uma capa de chuva, ou, roupa do dente...". E necessário
explicar-lhe a colocação do grampo, esclarecendo-lhe a sensação de pressão sentida ao
redor do dente como um "abraço forte" ou qualquer outra explicação razoável, além disso é
imprescindível que a criança não sinta dor durante a realização do isolamento absoluto.

Lovato e Berger (1998) afirmaram que a utilização do lençol de borracha em
tratamentos de crianças, além de todas as vantagens, permite um excelente controle do
comportamento, compensando a dificuldade que as crianças sentem em dominar a lingua e
as bochechas. Isso explica a boa aceitação do seu uso na clinica pediátrica.

Rodrigues, Corrêa e Graner (1998) prescreveram um vocabulário adequado para
descrever o isolamento absoluto para a criança: "Eu vou colocar uma capinha no seu dente
(para meninas pode falar uma saia) e vou prender com um cinto (anel). Assim vai ficar
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mais gostoso, pois quando eu for tirar os bichinhos, eles não vão cair na sua boca Depois

que eu colocar esta capa eu vou mostrar para você no espelho"

2.1.3 Material Utilizado para o Isolamento Absoluto

a) lençol de borracha:
Walter (1979) desenvolveu um trabalho que contribuiu para o estudo da

adaptação do lençol de borracha, na criança possuidora de dentes deciduos,
focalizando os seguintes aspectos: o estabelecimento dos limites do lençol de
borracha, utilizando-se de medidas dento-faciais. Neste trabalho constou
dois grupos de 100 crianças, de idade variando de 3 a 5 anos, todas
possuidoras de dentes deciduos, com os dentes não possuindo cáries

proximais, nem defeitos de estrutura. Foram usados um paquímetro e um
compasso de Willis modificado. Com modelos de gesso das 100 crianças
obteve as medições. Partindo-se do estabelecido pelo uso de que o lençol de
borracha para crianças tem de ter 127mm por 127mm e que o arco é do tipo
Young, o autor calculou os limites e um gráfico guia no qual para limite
superior, o lençol deve ter acima dos incisivos superiores, borracha
suficiente para cobrir o lábio e deixar livre as narinas do paciente; para limite
inferior deve haver borracha suficiente para cobrir o lábio inferior e parte do
mento, entretanto, como a mandíbula é um osso móvel, este limite irá variar
de acordo com a abertura de boca e a proffindidade.
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Segundo Libonari, Eduardo e Fichman (1990), o lençol de borracha pode
ser encontrado em diversas espessuras: fino, médio, grosso, extra-grosso e
grosso especial, devendo escolher uma espessura media, uma vez que o
grosso apresenta dificuldade de inserção e o fino facilidade de romper.
Quanto A. cor, podemos encontrar uma variedade enorme: amarelo, preto,
azul e verde.

Alvares (1990) relatou, na relação de materiais utilizados para a instalação
do isolamento absoluto, que

o lençol de borracha deve medir

aproximadamente 15 cmx15cm.

Mc Donald e Avery (1994) afirmaram que o lençol de borracha deve ter
espessura média de 12,5x12,5cm.

Lovato e Berger (1998), afirmaram que o dique dental ou lençol de borracha

é feito com látex natural, produzido em rolos continuos em duas espessuras
(125 e 150mm), ou pré-cortado em forma de quadrado. Existe em várias
cores (preto, azul, cinza, roxo, verde, rosa e natural). A cor preta é a mais
indicada para a realização de procedimentos clareadores, por oferecer um
bom contraste para os dentes. A cor azul constitui o melhor fundo para
fotografias. Algumas marcas são aromáticas, fazendo com que os pacientes
tenham melhor aceitação ao isolamento. 0 produto em cor natural apresenta
real vantagem quando fazemos radiografias com o dique posicionado. Para a
utilização em endodontia, o dique em maiores espessuras seria mais
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indicado, oferecendo maior resistência e bom afastamento dos tecidos moles

O lençol de borracha tem uma vida de armazenagem de aproximadamente 1
ano em temperatura ambiente, sendo aconselhável armazená-lo em um
freezer ou refrigerador, para que suas propriedades não se alterem. 0 calor

reduz a vida (ail do látex, fazendo com que este se rasgue com facilidade

Sayago, Collesi e Pinto (2000) apresentaram um tipo especifico de lençol de
borracha montado em armação plástica, chamado de Quick-Dam, formando
um só objeto, pois borracha e arco são comercializados prontos para o uso,
sendo necessário apenas perfurar a borracha no local apropriado,

b) perfurador de lençol
Segundo Libonari, Eduardo e Fichman (1990), para a perfuração do lençol
utiliza-se o perfurador de Ainsworth, que se apresenta na forma de um
alicate, tendo em uma de suas partes ativas um pequeno disco giratório com
uma série de perfurações de distintos diâmetros e na outra extremidade, uma
punção, quando ambos se encontram temos a perfuração do lençol.

Para Alvares (1990), o alicate perfurador de Ainsworth presta-se para
perfurar o lençol de borracha.

Lovato e Berger (1998) afirmaram que o perfurador é utilizado para
produção de perfurações exatas na folha de látex, com as quais isolamos os

dentes. Apresentam uma ponta perfurante e uma mesa com orificios de
diversos diâmetros que serão selecionados de acordo com o dente ou região a
isolar. Vários são os modelos encontrados no mercado, destacando-se os
modelos de Ivory e Ainsworth. Os perfuradores devem ser verificados
regularmente, e sua ponta metálica deve ser devidamente afiada, para evitar
que as perfurações sejam distorcidas por cortes irregulares ou fiquem
incompletas. Se a perfuração não for exata e de corte único e limpo, o lençol
se rasgará quando esticado sobre o dente.

c) arco para isolamento
Segundo Alvares (1990), o porta-dique recomendado é o arco de Ostby, que

é de material plástico, radiolúcido, com conformação que permite manter a
borracha estendida por tração elástica.

Os arcos se destinam, segundo Lovato e Berger (1998), principalmente, para
apoiar as margens do lençol de borracha, melhorando o acesso ao dente
isolado. Podem ser confeccionados de plástico ou metal, sendo os plásticos
os preferidos, porque são mais baratos, mais leves e permitem a utilização de
recursos radiográficos sem necessidade de removê-los. Os autores afirmaram
que a maioria dos arcos plásticos tem forma de "U", com retentores em
forma de pinos em toda a superficie, e nos quais as margens do lençol são
estendidas e mantidas em posição;

23

d) grampos e pinças porta-grampo
Fichman (1975) considerou que a seleção do lençol de borracha, para a
confecção do dique, não é uma tarefa dificil, assim como não é problema,
também a perfuração correta do lençol, então, segundo o autor, é fácil
perceber que os problemas podem surgir na escolha de um tipo de grampo,
ou, então nas deficiências que ele possa apresentar. 0 profissional que se
disponha utilizar o isolamento absoluto, tem que conhecer perfeitamente não
apenas o tipo de grampo que vai usar, mas também a anatomia do dente que
vai intervir. Normalmente, existe um determinado grampo para cada dente e
a sua seleção terá que ser feita de forma segura e criteriosa. A pesquisa do
autor tem por finalidade verificar se os grampos têm realmente boa
elasticidade, e os ensaios foram conduzidos de tal forma que aqueles foram
solicitados de modo intenso, mais do que se poderia esperar na rotina de um
consultório. Foram utilizados grampos de origem norte-americana

e

japonesa, nos seguintes números: 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
além de um aparelho para ensaio e um motor. Tomou uma precaução
exagerada para que os grampos, em cada volta de um excêntrico abrissem e
fechassem-se por duas vezes, alcançando a dimensão vestíbulo -lingual de
um dente e voltando a posição de repouso. Cada grampo era fechado 2400
vezes. Após a realização do ensaio fizeram nova mensuração da distância
entre os mordentes. 0 autor afirmou que considerando o esforço excessivo a
que foram submetidos os grampos e a continuidade do movimento de
abertura e fechamento, o que ultrapassaria em muito a freqüência de

"-)4
utilização, no consultório, pode-se dizer, sem erro, que os grampos se
conduziram muito bem nos testes. 0 autor conclui que embora
estatisticamente tenha havido uma deformação nos grampos, sob ponto de
vista clinico, isto é perfeitamente aceitável, tanto nos de procedência
americana como nos de procedência japonesa.

Para Libonari, Eduardo e Fichman (1990), os grampos são utilizados para
prender lençol de borracha e também para facilitar a visualização do campo
Existe uma variedade muito grande de modelos de grampos no mercado de
diferentes marcas, permanecendo os desenhos praticamente inalterados. No
congresso da American Dental Association em Washington (USA), em 1988
os autores tomaram conhecimento dos grampos da Ash, que são dourados e
com ponta ativa diamantada, tal característica apresenta-se como um passo a
frente em termos de eficiência na preensão relativa aos dentes, onde os
mesmos são aplicados, pois dificilmente escorregam na superficie do esmalte
dental. Os autores afirma que existe ainda a possibilidade de modificações
nos grampos para adaptá-los melhor ao colo dos dentes e obter maior
estabilidade do dique de borracha.

Existe uma gama imensa de grampos, concebidos para amoldar as formas
variadas dos dentes, segundo Alvares (1990). Em função disto, eles se
diferenciam pela forma, tamanho e presença ou ausência de projeção lateral
Para selecionar um grampo, parte-se sempre de um grampo pré-concebido
para um grupo dental a ser isolado. Com o auxilio da pinça Palmer, este é
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levado ao dente a fim de se comprovar a sua justa posição, por isso, o autror
entende que o mesmo não deverá dai se desalojar, ainda que lhes sejam
imprimidos pelo indicador e polegar, sob as suas projeções, movimentos de
lateralidade e de remoção para oclusal.

Lima e Fichman (1991) observaram que apesar da grande variedade de
grampos existentes quanto à forma, tamanho e tipo de garra, o cirurgiãodentista brasileiro encontra algumas limitações, pois alguns tipos de grampos
não estão disponíveis em nosso mercado. Portanto, procura-se utilizar uma
coleção mais reduzida de grampos, com formatos universais. A utilização
desses grampos exige uma modificação ou individualização para uma
melhor adaptação do grampo no dente, melhorando a estabilidade do dique
de borracha. Os autores afirmaram que os grampos na atualidade são
fabricados de aço inoxidável, possuem garras bizeladas que ficarão em
contato com o dente, unidas através de um arco e podem ter ou não asas,
cuja função é proporcionar um afastamento extra da borracha. As
modificações preconizadas pelos autores são: modificação dos grampos de
ancoragem para melhor ajuste clinico, entre elas: modificações dos grampos
indicados para molares e pré-molares (com pedras montadas, modificação
por tratamento térmico amortecedor; modificação nas asas dos grampos;
modificação no tamanho do orificio do grampo); modificação dos grampos
indicados para dentes anteriores (modificações das garras retentoras,
modificações por tratamento térmico, modificações no orificio do grampo);
modificações e ajustes dos grampos e seu efeito sobre o periodonto (a fim de
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reduzir o dano que o grampo sempre causa a estes tecidos); recursos para
impedir infiltração de saliva (como o uso de adesivo à base de polissulfeto
para ser aplicado nas falhas de adaptação). Os autores concluíram que as
modificações e ajustes devem ser sempre aplicadas já que os recursos são
bastante simples e acessíveis; a melhoria da adaptação dos grampos as
contribui para as condições de retenção e também é menos agressivo ao
periodonto; pode-se conseguir bons resultados com poucos grampos bem
trabalhados; o ajuste clinico dos grampos torna o isolamento mais barato; é
vantajoso e mais barato promover o ajuste do grampo ao dente do que usar

substâncias vedantes entre grampos e diques; o adesivo pode ser útil em
pequenos desajustes.

Para Lovato e Berger (1998), as pinças porta-grampos são instrumento
necessários para tensionar os grampos abertos de maneira controlada,
durante sua colocação e remoção, apresentando um anel deslizador, entre o
cabo e a dobradiça da pinça, usado para segurar o grampo aberto e deixar
tensionado. Alguns exemplares necessitam de adaptações para que se
posicionem melhor nos grampos a serem utilizados. Os autores afirmaram
que o lençol de borracha poderá ser retido nos dentes por uma variedade de
meios, destacando-se os grampos de isolamento, que são estruturas
normalmente metálicas, formadas por um arco, cuja função é proporcionar a
força requerida para segurar o colo dentário. 0 grampo de isolamento
mantém o dique de borracha em posição, no dente submetido a tratamento,
garantindo a assepsia e auxiliando a descontaminação do campo operatório
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com saliva. A linhagem de grampos existentes no mercado é bastante
extensa, diferenciando-se pela forma, pelo tamanho e pela presença ou
ausência de projeções laterais (asas ou aletas). Segundo os autores os
grampos de isolamento são divididos em dois grupos: os retentivos e os não
retentivos ou brandos, classificados de acordo com seus desenhos, que
permitem o posicionamento acima ou abaixo da margem gengival. Os
retentivos são usados em casos de coroas expulsivas, ou raizes a serem
tratadas endodonticamente. Tanto os retentivos como os não retentivos
podem apresentar projeções laterais, que permitam a retenção do lençol de
borracha durante a sua colocação. Os grampos anteriores possuem
extremidades em forma de arco ,sendo denominados butterfly (borboleta). A
numeração e a nomenclatura dos grampos de isolamento são atribuidos pelos
fabricantes de maneira própria, sendo o prefixo "W", indicativo de não ter
aletas. Curiosamente alguns fabricantes produzem grampos dourados, com
grãos de diamantes em suas aletas, justificando um modo de melhorar a
retenção no dente; outros produzem grampos de plástico carbonado para
utilização endodõntica, pois não apresentam radiopacidade, o que facilita as
tomadas radiográficas, mas possuem a clara desvantagem de não adaptação
ideal aos dentes. Devido à utilização freqüente, os grampos possuem urna
vida limitada, porque tendem a perder a tensão, fator fisico essencial para a
utilização. Os autores recomendaram que devem ser substituídos tão logo a
presença de fadiga do metal apareça, evitando-se assim o risco de fraturas ou
deslocamento anormal do isolamento;
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e) outros materiais utilizados
Leonardo e Leal (1991), relacionaram como material

e instrumental

endodõritico o perfurador de Ainsworth; a pinça porta-grampos; o arco de
Young ou Ostby; a borracha para dique (que pode se apresentar em rolos ou
já cortada em pedaços de 13 x 13cm aproximadamente, existente nas cores
claras e escuras e em espessura média e grossa); grampos para dique de
borracha; tesoura; fio dental; xilocaina pomada (para lubrificar a borracha no
orificio e facilitar sua inserção no dente); Cavil ou Dure/ou (para se colocar
sobre a prega do dique, onde a adaptação da borracha é imperfeita; pontas de
sugador; cordão estabilizador da borracha do dique.

Lovato e Berger (1998) descreveram além do material utilizado para o
isolamento do campo operatório, os acessórios para o isolamento, como por
exemplo, o fio dental que é utilizado para verificação dos espaços
interdentais e introdução do lençol de borracha através das Areas de contato,
usado também para fazer ligaduras no colo dentário, quando forem
necessárias; os lubrificantes que são utilizados nos orificios perfurados no
lençol de borracha, para facilitar o posicionamento e o acesso ao dente
isolado, podendo se usar como lubrificante o creme de barbear, que possui
um inconveniente de ter o sabor desagradável, as pomadas anestésicas locais
que permitem absorção intra-oral e auxiliam a anestesia do periodonto
adjacente ao dente isolado; sugador de saliva e pontas de aspiração para
controlar a quantidade de saliva no meio bucal e aspirar os líquidos
irrigadores utilizados no tratamento; cordões de latex para fixação do lençol
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de borracha fabricadas pela Higienic, com o nome comercial de wet/jets, são
usados em substituição do grampo e são descartáveis, apresentados em dois
diâmetros, e não traumatizam tecidos periodontais, (ocasionalmente podem

ser usados abaixo do grampo para auxiliar no controle de entrada de saliva):
marcadores para perfuração que permitem marcar posições dentárias para
futuras perfurações e correto posicionamento do dique; absorventes de saliva
usados como auxiliares, abaixo do isolamento, para absorção da saliva
líquidos e transpiração excessiva, que podem ser de tecido sintético, porém

atrapalham as tomadas radiográficas.

2.1.4 Fatores Limitantes do Uso do Isolamento Absoluto

Alvares (1990) afirmou que com alguma freqüência, a fixação do grampo ao dente é
problemática, geralmente por destruição de alguma porção da coroa, local onde se apoiam

as garras dos grampos.

Para Souza Neto et al. (1996), o profissional freqüentemente depara-se com
situações em que o isolamento absoluto do campo operatório torna-se tarefa bastante

trabalhosa, ou até mesmo contra-indicada, tais como: grande perda tecidual coronária por
cárie ou fraturas; dentes com coroas expulsivas; dentes preparados para restaurações
metálicas fundidas; traumatismo dental.
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Lovato e Berger (1998) dividiram os fatores limitantes da utilização do isolamento
absoluto em:
a) dentes mal posicionados e com forma irregular: podem dificultar a
passagem do lençol de borracha e o correto isolamento dos espaços
interdentais, deve-se então perfurar com cuidado o lençol de borracha e
não esticar a borracha em demasia, desse modo consegue-se passar o
lençol de borracha nos espaços interdentais sem rasgá-lo, ou utilizar
lubrificantes no orificio da borracha. Segundo os autores, as margens
dentárias ásperas e o ponto de contato poderão ser aliviados com o uso
de fitas abrasivas finas (a vantagem de pontos de contato apertados é
que, uma vez ultrapassados, o lençol de borracha se manterá em posição,
permitindo o isolamento absoluto);
b)

dentes sem forma de retenção adequada na area cervical do órgão
dental: impossibilitara a utilização de alguns tipos de grampos de
isolamento, pode-se usar grampos especiais disponíveis no mercado,
sempre com o uso de anestésicos tópicos, sendo o trauma dos tecidos
periodontais inevitável, outro método comumente usado nas escolas
americanas é a construção de arestas em resina composta na superficie
do esmalte;

c)

grande perda de tecido dentário: dificulta o isolamento, principalmente
quando ocorre abaixo do nível da gengiva, nestes casos o uso de grampos
retentivos é o meio mais indicado, com perfurações maiores para melhor
posicionamento da borracha;
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d) aparelhos ortodiinticos fixos: quando se remove

o arco metálico

ortodemtico, o procedimento de isolamento se fará normalmente com
cuidado para que o bracket não rasgue o lençol de borracha, quando os
dentes apresentam bandas ortodemticas, que limitam os contatos
proximais, usa-se a técnica de perfiiração larga ou fenda na borracha;
e) grande quantidade de saliva: não permite a impermeabilidade necessária,
os autores são contra a administração de qualquer medicamento, por
existirem vários meios de se conseguir o vedamento entre o grampo e o
lençol de borracha;
O respiradores bucais: são propensos a ver na utilização do isolamento
absoluto uma experiência desesperadora. Quando a respiração bucal for
temporária, é de bom senso que se possível, se adie o tratamento, até que
o paciente esteja respirando normalmente. Nos casos crônicos, uma

passagem adequada de ar pode ser feita por um corte na área palatal do
lençol de borracha, mas o isolamento torna-se ineficaz, principalmente se
o tratamento for nos dentes superiores e pacientes deitados. Para os

autores a colocação de respiradores bucais plásticos, encontrados
facilmente em casas de produtos médicos, seria a maneira mais simples
de resolver o problema, seriam colocadas atrás do lençol e do arco, não
comprometendo o tratamento;
g) pacientes alérgicos à latex: não são raros, e a utilização de materiais
alternativos para o isolamento tem sido estudadas com freqüência, como
por exemplo, o PVC (polivinil cloride) , porém com propriedades
inferiores, pois é fácil de rasgar e não apresenta elasticidade, nesse caso
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torna-se necessário usar o grampo somente depois de posicionada a folha
alternativa, mesmo assim não apresenta uma impermeabilidade aceitável
em volta do colo. Além do PVC, a Higienic desenvolveu uni material
similar ao látex, A. base de elastômeros sintéticos, aditivos, anti-oxidantes
e estabilizadores, com propriedades fisicas similares ao látex, podendo
ser usado com grande eficiência.

Nelson, Soporowski e Shusterman (1994) afirmaram que crianças com spina bifida
e outras anormalidades urogenitais tem grande risco de desenvolver reações de
hipersensibilidade ao latex durante o tratamento odontológico. Segundo os autores os
pacientes pediátricos que têm maior risco são os que apresentam mielodisplasia, mielomeningocele, lipomielomeningite, agenesia sacral ou lombosacral, extrofia de bexiga,
crianças com problemas neurológicos e outros casos de paralisia. As alergias ao látex são
relatadas depois do uso de luvas, películas radiográficas e isolamento absoluto, e uma boa
alternativa para estes pacientes é o uso de luvas de vinil assim como lençol de vinil para
isolamento.

2.1.5

Mecanismos Facilitadores do Isolamento Absoluto

Gomes e Brandão (1995) desenvolveram um trabalho com o objetivo de facilitar o
isolamento absoluto através da reconstrução com resina composta de destruição coronária
ampla, confeccionadas com isolamento relativo com rolos de algodão e sugador. Os casos
constituíam-se de dentes com coroa total ou parcialmente destruidas pela cárie e que
necessitavam de tratamento endockintico. Foram reconstruidos 11 dentes somando um total
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de 33 faces com muralhas de resina, Depois do condicionamento ácido e aplicação de
primer e adesivo conforme o protocolo, foram colocados rolinhos de resina corn
aproximadamente 7mm de comprimento e 2mm de diâmetro, feitos com os dedos
enluvados, colocados sobre o tecido dentário com calcador espatulado, recompondo a parte
faltante em torno do dente e polimerizados. A muralha de resina ficou em infra -oclusão e
não interferiu na forma da câmara pulpar, os excessos gengivais

e intracanais foram

removidos com brocas diamantadas da série dourada e o polimento foi realizado com disco
de lixa soflex, e foram utilizadas tiras de lixas de aço para remover pontos de contatos
proximais para que o lençol de borracha passasse livremente. Os autores concluíram que a
reconstrução de dentes destruidos com muralhas de resina é uma técnica eficaz, que o
grampo não deslocou a muralha, e esta atuou como restauração provisória até o término do
tratamento, facilitando a colocação e permanência do selamento provisório; que a técnica e
pouco traumática podendo até substituir uma gengivectomia e promove uma economia de
tempo gasto em cada sessão, pois a muralha permanece entre as sessões; uma vez
terminado o tratamento pode-se realizar cirurgias, restaurações em tempo hábil onde a
recuperação fisiológica gengival torna-se mais rápida.

Souza Neto et. al. (1996) apresentaram situações clinicas de isolamento absoluto do
campo operatório com a ajuda do adesivo cianocrilato, que é o único adesivo biocompativel
que polimeriza na presença de ions hidroxila, abundantes no meio bucal, e adere a tecido
úmido sem a ajuda de um catalisador. 0 objetivo do trabalho foi mostrar uma técnica de
isolamento absoluto com a utilização do cianocrilato, em situações onde este é dificultado
por grande perda de tecido coronário ou por cárie. O cianocrilato é encontrado no Brasil
com o nome comercial de Super Bonder.
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A técnica proposta por Souza Neto et al. (1996) é bastante simples, uma vez
colocado o lençol de borracha preso ao grampo que melhor se fixar ao dente, o cianocrilato
é aplicado com o auxilio de um Hollenback ou cureta, na face dental onde não há uma
perfeita adaptação da borracha permitindo a infiltração de fluidos bucais. 0 cianocrilato é
aplicado com o objetivo de unir o lençol de borracha à interface dente-gengiva, impedindo
a infiltração de saliva. Para isolar vários dentes o lençol de borracha é preparado de forma
que para cada dente haja uma perfuração; a borracha é colocada em posição e fixada com o
auxilio de grampos nas extremidades; o lençol é colocado na região cervical do dente e_
com o auxilio de uma cureta ou Hollenback, faz-se a aplicação do cianocrilato;

é

importante manter a borracha em posição até a polimerização do cianocrilato, que ocorre
rapidamente. A remoção do isolamento absoluto onde foi aplicado o cianocrilato não
apresentou dificuldades, bastando apenas a remoção do grampo e, em seguida, do lençol de
borracha. 0 cianocrilato é removido junto com ela, sendo facilmente removido dos tecidos
moles, onde eventualmente tiver aderido. Para os autores, a colocação adequada do dique
de borracha por este método pode ser realizada rapidamente, impedindo a infiltração de
fluidos bucais.

Lovato e Berger (1998) preconizaram o uso do cimento de policarboxilato em
isolamento absoluto para que se consiga um perfeito isolamento e um excelente vedamento
entre grampo e lençol. 0 cimento de policarboxilato apresentou resultados bem superiores a
outros materiais, colaborando inclusive para manutenção da estabilidade do grampo. Os
autores deduziram que esse cimento é hidrófilo, pois, ao entrar em contato com o esmalte e
a dentina, compõe-se também com a umidade constante, existente nessas estruturas, além
de combinar-se quimicamente com a fase mineral das substâncias existentes. Esse material
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é apresentado em forma de pó e liquido que devem ser espatulados, originando uma pasta
dura e resistente, que apresenta, após a presa, baixa solubilidade em líquidos e saliva. Para
utilizar o cimento de policarboxilato no isolamento absoluto, este deve possuir mistura mais
espessa do que a utilizada para cimentos convencionas, sendo recomendado o uso de uma a
duas partes de pó para uma parte de liquido, espatulando-se 30 a 40 segundos de uma só
vez, pois a exposição do liquido ao ar atmosférico resulta em perda de água por
evaporação, tornando o material muito viscoso. Após a espatulação, aplica-se o cimento
sobre o grampo e o lençol e em contato com o dente isolado, o tempo médio de presa é de
três minutos, para que se consiga a aderência do cimento ao dente e as estruturas de
isolamento, é necessário que as superficies estejam meticulosamente limpas. Como o
cimento sera usado por pouco tempo e em caráter provisório, a sua solubilidade aos fluidos
bucais sera desprezível, compensando com sua boa resistência à compressão e A. tração. Por
não ser irritante aos tecidos pulpares pode ser utilizado em casos de pulpotomias. Lovato e
Berger (1998) afirmaram que apesar das boas qualidades fisicas, sua remoção não é dificil,
sendo removido no momento em que ocorre a retirada do isolamento absoluto, pois a
aderência química é inferior à de outros materiais, como ionômeros de vidro e adesivos
dentindrios.

Outra alternativa sugerida pelos autores é a utilização de bandas ortookinticas em
substituição dos antigos anéis de cobre, pois com a evolução das práticas ortodônticas, as
bandas de aço pré- fabricadas se tornam de uso corriqueiro na clinica. É um recurso de
grande valia para o auxilio no isolamento de molares superiores e inferiores, sendo esta sua
principal indicação. Contatos proximais apertados tornam impossível a colocação de
bandas, sendo necessário a separação dos dentes antes da bandagem, podendo ser dolorosa,
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e sua necessidade deve ser considerada uma desvantagem na bandagem pré-isolamento.
Segundo os autores, deve-se usar o cimento de fosfato de zinco para esse fim, sendo
necessário que todas as superficies do interior da banda estejam cobertas pelo cimento.

A

medida que leva-se a banda em posição, sua superficie oclusal deve ser coberta com um
pedaço de lençol de borracha, para que o cimento seja deslocado da margem gengival
uniformemente 6. margem oclusal da banda. Antes da secagem do cimento, pressiona-se a
banda sobre a altura do contorno oclusal com os dedos ou com espátulas de madeira.
Solicita-se que o paciente force a mordida sobre a espátula, que estará posicionada sobre a
banda e o dente, até que o cimento tome presa. Deve-se então remover o excesso de
cimento e brunir as margens da banda para o interior do dente, para que haja uma melhor
adaptação. A seguir, seleciona-se o grampo de isolamento ideal, que não deve ser retentivo,
pois poderia expulsar a banda e posiciona-se como se a banda fosse a própria coroa
dentária.

Lovato e Berger (1998) sugeriram ainda o uso do cianocrilato para facilitar o
isolamento absoluto, pois estes tem propriedades fisicas excelentes para este fim, sendo o
cianocrilato eficaz para isolar dentes estruturalmente comprometidos que, tecnicamente,
não suportariam as tensões dos grampos de isolamento. Este adesivo ainda é útil em
situações cuja porção do dente pode quebrar-se durante o procedimento, em pacientes com
lesões endoperiodontais, em que o mínimo trauma de tecidos duros e moles deve ser
conseguido, é útil, ainda, em situações atípicas de entrada de saliva entre o lençol e o
grampo, não há sensibilidade pós-operatória, pois a umidade natural da mucosa impede
uma aderência severa a estas regiões. Deve-se fluir o cianocrilato livremente, envolvendo
toda a perfuração, de modo a contatar toda a margem da borracha, segurar firmemente e
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secar com a seringa de ar. 0 cianocrilato proporciona selamento ideal por mais ou menos
2h, podendo ser reaplicado quando notarmos que sua aderência está diminuindo, pode-se
usar esta técnica em perfurações acidentais do lençol de borracha, evitando-se trocá-lo
durante o tratamento. Os autores recomendaram algumas precauções com o uso do adesivo,
evitando o contato com a pele, pois o cianocrilato adere instantaneamente, usar proteção
nos olhos para evitar acidentes, cuidado para que não haja contato com as luvas que se
colarão ao dique.

0 aumento de coroa clinica para isolamento absoluto é indicado pelos autores
quando a coroa do dente a ser submetido ao tratamento estiver totalmente destruída por
cárie ou trauma, em alguns casos, o afastamento gengival proximo à raiz e a adaptação de

grampos retentivos são suficientes para o isolamento; em outros, sera necessário
gengivectomia/gengivoplastia/osteotomia. Normalmente por ser uma intervenção pequena,
o simples posicionamento do isolamento fará a hemostasia necessária, após a remoção do
isolamento pode ser colocado um cimento cirúrgico, para auxiliar

o processo de

cicatrização.

Ribeiro et al. (2000) descreveram a reconstrução das paredes perdidas do dente com
resina fotopolimerizavel em isolamento absoluto, com a finalidade de mostrar uma técnica
simples e fácil de reconstruir a coroa total ou parcialmente destruídas de dentes que irão
receber tratamento endodantico. A técnica adotada pelos autores foi remover todo o tecido
cariado, e acessar a câmara pulpar, realizar isolamento relativo com rolos de algodão e
sugador descartável. A entrada da câmara pulpar foi obstruida com cones de guta-percha,
aplicaram ácido fosfórico e Prime Bond 2.1. como preconiza o fabricante. Rolinhos de
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resina composta de 6mm aproximadamente, foram confeccionados com os dedos e
aplicados com espátula sobre a area destruída do dente e polimerizado. Verificaram se a
parede de resina estava em infra -oclusão e se não interferia no espaço interno da câmara
pulpar, um ligeiro acabamento foi conferido com broca diamantada de granulação fina, e
então o isolamento absoluto foi colocado sobre o dente e a parede de resina, que se
manteve fortemente aderida à estrutura dentária. Concluíram que a resina composta foi de
fácil execução e parece ser uma técnica eficiente; o grampo não deslocou a parede
construída de resina composta; se o tratamento for realizado em mais de uma sessão, as
paredes facilitam a colocação da medicação intracanal e o selamento provisório; é uma
técnica menos traumática aos tecidos vizinhos, porque pode eliminar a necessidade de
procedimentos cirúrgicos.

2.1.6

Preparo do Campo Operatório para seu Isolamento com Dique de

Borracha

Alvares (1990) citou a profilaxia dental como parte integrante do preparo do dente,
fazendo-se a remoção completa de placa bacteriana, tártaros e outros indutos até o nível
subgengival e posterior alisamento com taças de borracha; a remoção de todo o tecido
cariado, evitando-se que os microorganismos da cárie contaminem o canal; a remoção de
restaurações antigas com recidivas de cárie; a verificação com fio dental se os pontos de
contato entre os dentes estão livres para a passagem do lençol de borracha, caso ocorra
dificuldade na passagem do lençol pode-se passar tiras de lixas abrasivas.
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Lovato e Berger (1998) afirmaram que antes de iniciar os procedimentos de
isolamento deve-se examinar cuidadosamente a regido e o dente a serem isolados para
prevenir a presença de cálculos salivares, placa bacteriana, cáries, restaurações defeituosas

e mal adaptadas. Os pontos de contato deverão ser verificados com fio dental, tomando-se
cuidado para evitar danos desnecessário as papilas dentais, todos os depósitos e regiões

ásperas localizados entre as papilas devem ser removidos para permitir a passagem livre do
lençol de borracha, evitando que ele se rasgue quando estiver sendo posicionado entre as
proximais dos dentes, com tiras de lixas abrasivas. Após isso, deve-se realizar o polimento
do dente com pedra pomes e pastas profiláticas.

2.1.7

Técnica de Colocação do Isolamento Absoluto

Alvares (1990) descreveu como isolar uma dente com dique de borracha da seguinte
maneira: fixa-se o lençol de borracha no arco de Ostby, devendo ser por trás deste, já que
assim forma-se uma bolsa entre ambos que coletará qualquer produto que por ventura
escorra; leva-se este conjunto à boca, fazendo com que a porção mediana do arco, na
maioria das vezes coincida com a linha média do paciente, enquanto que a porção superior
do arco avizinhe-se do lóbulo do nariz, impedindo assim que a respiração nasal seja
soprada para o campo operatório; com uma das mãos mantém-se o dique na posição
referida e com a outra força-se a borracha de encontro ao dente a ser isolado, de tal modo
que a prenda sobre ele (quando se conta com ajuda de auxiliar para marcar, com caneta, os
ponto de perfuração do lençol, segura-se o arco com as duas mãos e fixa-se a borracha ao
dente com os dois dedos indicadores); com o auxilio de uma caneta hidrográfica, faz-se, na
borracha, uma marca no centro da face oclusal ou incisal onde, mais tarde, será perfurado o
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lençol; com o alicate de Ainsworth, perfura-se o lençol no ponto eleito (o diâmetro do furo
no lençol fica condicionado ao dente a ser isolado, assim para molares elege-se furos
maiores, enquanto que para os incisivos furos menores); lubrifica-se as bordas do orificio
utilizando-se preferencialmente um óleo lubrificante hidrossohlvel ou vaselina; escolhe-se
o grampo e fixasse-o ao lençol de borracha por meio de suas projeções laterais; como regra
geral, coloca-se rolos de algodão ou gaze no sulco vestibular, ao lado do dente a ser
isolado, pode-se colocar, quando do isolamento de dentes inferiores, outro rolo na altura do
canal de Stenon para diminuir a presença de saliva proveniente da par6tida e impedir
também que a borracha exerça pressão exagerada sobre o grampo e afastar a bochecha e o
liquido; com a pinça de Palmer aplicada no grampo, levar o conjunto arco, lençol e grampo
à boca, adaptando-se este ao dente (verificar se o isolamento assim procedido não apresenta
qualquer incómodo ao paciente); com espátula romba, soltar das projeções laterais do
grampo o lençol de borracha, sem furar a borracha; auxiliado pelo dedo indicador,
movimentar o lençol de encontro o dente, a fim de conseguir ajuste perfeito da borracha a
todo colo dental, podendo-se usar para este objetivo o fio dental; verificar a existência ou
não de infiltração de saliva pelo dique de borracha, caso afirmativo, pode-se superar este

inconveniente preenchendo o local que permite a passagem de saliva com cimento de
oxifosfato de zinco; fazer a anti-sepsia da coroa

e lençol de borracha com tintura de

mertiolate, água oxigenada 20 volumes ou álcool iodado.

0 autor recomendou sempre que possível, isolar apenas um dente. Com isto reduzse o tempo gasto para o isolamento e a possibilidade de contaminação (penetração de
saliva) pelos dentes contíguos, caso se o faça em mais de um dente.
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Mc Donald e Avery (1994) afirmaram que a experiência é adquirida com a prática
da colocação do isolamento absoluto. Quanto às perfurações, estas devem ser feitas sem
muito espaço entre si, porque caso contrario a borracha não passará entre as áreas de
contato, além de possibilitar o entrelaçamento da broca com a borracha, durante o preparo
de caixas proximais. Se as perfurações forem feitas muito próximas, a infiltração salivar
contaminará o campo operatório. Então estas devem ter a mesma distância existente no
marcador do instrumento perfurador, o furo maior é sempre usado para o dente que vai
receber o grampo ou para a maioria dos molares permanentes, o furo médio é utilizado para
pré-molares e molares desciduos, o segundo furo menor é utilizado para incisivos
superiores permanentes, enquanto que o menor furo é adequado para incisivos deciduos e
incisivos inferiores permanentes. Quando o grampo não está bem adaptado, a tensão da
borracha estendida o deslocará facilmente, portanto a seleção adequada do grampo é muito
importante, sendo recomendado experimentar o grampo antes de colocar o dique para
verificar se está bem adaptado e não correr o risco de ser deslocado para os movimentos da
lingua, lábios e bochecha. Um fio dental duplo deve ser amarrado na alça do grampo,
facilitando a remoção do grampo que eventualmente escape e caia em direção à faringe.
Então este grampo selecionado é amarrado é colocado no lençol de borracha, o dentista
segura o grampo com a pinça, ao mesmo tempo que o auxiliar segura as pontas superiores
da borracha com a mão direita e a ponta inferior esquerda entre o polegar e o indicador
esquerdo. 0 dentista leva o dique em direção à face do paciente, segurando na ponta
inferior direita. Após a adaptação do grampo, a pinça porta-grampo é retirada, em seguida,
coloca-se o arco sobre o dique e prende-se as pontas da borracha no arco, passa-se o lençol
sob as asas do grampo, completando o selamento. Se necessário, pode-se fazer uma leve
pressão com os dedos para melhorar a adaptação do grampo na cervical. Se os dentes
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vizinhos vão ser isolados, estica-se o lençol isolado sobre eles e, com o auxilio do fio dental
a borracha é passada entre as areas de contato. Os dentes são amarrados com fio dental na
cervical e as extremidades do fio conservadas, pois ajudam a melhorar a retração gengival
ou do lábio do paciente, além de facilitar a remoção. Não é recomendado pelo autor isolar
mais dentes do que é necessário, pois se um único dente for isolado, este procedimento
levará somente alguns segundos.

Waggoner (1996) afirmou que o profissional, com o tempo, adquire uma preferência
pessoal por determinados grampos, apesar de existir uma padronização destes para cada
dente, salienta ainda que é sempre interessante provar o grampo no dente antes de coloca-lo
em dique, isto para verificarmos a sua adaptação junto ao colo, pois muitas vezes, após a
colocação, ele pode ser deslocado assustando a criança e prejudicando todo o trabalho. Por
este motivo, recomendou amarria com fio dental na asa do grampo, por ser um precaução
nos casos de deglutição e/ou aspiração do grampo. Outro cuidado que se deve ter antes da
colocação do dique é verificar se os dentes incluídos no isolamento não tem nenhuma borda
cortante, ou excesso de restauração que possam cortar a borracha.

De posse da borracha perfurada, coloca-se o grampo selecionado e o arco de Ostby.
Adapta-se a pinça porta-grampo no grampo. Leva-se todo conjunto A. boca observando o
dente que vai receber o grampo pelo orificio do grampo, após a adaptação do grampo no
dente, passa-se a borracha por baixo das aletas do grampo, isso pode ser feito com
instrumento rombo, pode-se exercer ligeira pressão sobre o grampo, em direção ao colo do
dente para melhorar a adaptação. Quando isola-se todos o hemiarco, normalmente o
grampo fica preso no Ultimo dente, e nos dentes anteriores a este, depois de passado pelas
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perfurações, é mantido firme junto A gengiva com amarrilhos de fio dental. Algumas vezes,
na região anterior, principalmente quando o acesso é por palatino, pode-se colocar um
grampo no dente posterior mesmo sem perfiiração, o que facilita a manutenção do
isolamento e o acesso. Existem ainda a possibilidade de isolamento de todo o arco dentário
em casos de tratamento preventivos ou restauradores simultâneos de lesões cariosas
incipientes em vários dentes onde não se faz necessário o uso de anestesia regional
Também 6 o isolamento ideal para pacientes submetidos à anestesia geral

0 autor recomendou alguns cuidados no momento da remoção do isolamento
absoluto, tais como: remoção dos resíduos da superficie da borracha; retirar cunhas, quando
presentes; cortar e remover as amarrias; cortar a borracha dos espaços interproximais;
remoção do grampo com o auxilio da pinça porta-grampo; retirada da borracha e do arco.

Mathias et al. (1997) afirmaram que é imprescindível que a criança não sinta dor
durante os procedimentos de isolamento, para tanto, há necessidade de anestesia da região a
ser isolada, em alguns casos, o anestésico tópico após cuidadosa secagem da gengiva
marginal pode ser suficiente. Entretanto dá-se preferência para anestesia infiltrativa.
Anestesia das regiões palatinas e a complementação do nervo bucal em bloqueio do nervo
ptérigo mandibular, principalmente em crianças abaixo de 6 anos de idade, são
fundamentais para a colocação dos grampos e realização da amarrias. Outra medida
simples, é a verificação de pontos de contato e bordas cortantes para que não cortem a
borracha durante sua inserção, este problema

é facilmente eliminado corn lixas

interproximais, usadas previamente na regido selecionada. Os autores fizeram algumas
observações clinicas como: seleção de grampo (sempre com fio dental preso As suas asas
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para evitar deglutição); isolamento e tratamento realizado por quadrante, o abridor de boca
metálico facilita a manutenção da abertura bucal, oferecendo conforto à criança e ao
profissional; êmbolo anestésico como opção para coroas expulsivas, sem a utilização de
grampos; pode-se isolar somente um dente a receber tratamento endodemtico; amarrias
ortodõnticas oferecem melhor retenção para casos de perda total

e coroas; até mesmo

procedimentos protéticos, como colagem de dentes naturais, podem ser realizados coma
utilização de isolamento absoluto.

Lovato e Berger (1998) preconizaram em tratamentos endodõnticos isolar apenas
um dente, realizando apenas uma perfuração no lençol de borracha próxima ao centro da
folha de latex, recomendando que a margem superior do lençol esteja acima da nariz do
paciente. 0 tamanho do orificio dependerá do diâmetro cervical do dente, da elasticidade
do lençol, da técnica utilizada para fazer o isolamento e do grampo selecionado. 0 grampo
deve ficar abaixo do nível da máxima amplitude da coroa dentária; os quatro pontos do
grampo devem estar em contato com o dente isolado; em condições normais de isolamento,
o arco do grampo deve ficar na distal do dente isolado; a estabilidade do grampo deve ser
verificada pelo operador antes da colocação do isolamento absoluto. 0 uso de grampos com
ou sem asas depende da técnica adotada, a curvatura da parte ativa do grampo deve
combinar com as características anatômicas

do dente isolado, o que possibilita

impermeabilidade mais efetiva do isolamento. É recomendado, por questões de segurança,
amarrar um pedaço de fio dental no arco do grampo para evitar possíveis acidentes. 0
grampo é levado ao dente com a pinça porta-grampo, que estará posicionada através de
suas pontas, dentro do orificio do grampo. Deve-se exercer uma pressão suficiente sobre a
pinça para manter a tensão do grampo aberto, tomando cuidado para não deformar. Os
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autores citaram que quando se coloca inicialmente o lado lingual ou palatino dos grampos,
estes serão mais facilmente posicionados abaixo do diâmetro da coroa. Posicionado o
grampo, a pinça é retirada, e se verifica se ele se mantém estável, é importante verificar se o
arco do grampo e o arco do isolamento estão em posição correta, para não correr risco de o
grampo voar para fora da regido isolada.

Lovato e Berger (1998) descreveram três técnicas diferentes. Na primeira técnica
descrita o grampo é colocado antes do lençol de borracha e sua principal vantagem é a
visualização clara do dente e da margem gengival, minimizando o trauma ocasionado nos
tecidos periodontais. Com esta técnica o grampo, que deve ser sem asas, evitando uma
perfuração maior que a usual, deve estar bem posicionado para que não se desestabilize
durante o posicionamento do lençol. O dique deve estar lubrificado para que não rasgue e
leva-se, então, o arco junto com o lençol, pois facilita a visualização do dente a ser isolado,
bem como toda a manobra de isolamento. Esta técnica é indicada para isolamento de dentes
posteriores, por ser rápida e simples, dando uma excelente visualização do grampo e do
dente durante a colocação, principalmente quando se trata de crianças.

Na segunda técnica citada a colocação do grampo é feita após o lençol de borracha,
e requer na maioria dos casos a presença de uma assistente. Deve-se selecionar o grampo a
ser usado e verificar a sua estabilidade, o assistente segura o lençol com a pressão dos
dedos, para que o operador visualize a cervical dos dentes, posicionando o grampo, a
borracha então é solta para pousar abaixo do grampo
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Na terceira técnica descrita é feita a colocação do grampo e do lençol ao mesmo
tempo. Usa-se grampos com asas, pois elas retém o grampo em posição na perfuração,
enquanto todo conjunto é levado A boca, verifica-se a estabilidade e o posicionamento do
grampo antes de realizar o isolamento, pois o operador terá uma visão limitado do dente.
Para evitar que o lençol se rasgue usa-se uma perfuração maior que a usual, porque as asas
serão inseridas nesta perfuração, a combinação grampo-arco-lençol é levada A boca com o
grampo mantido sobre tensão para o isolamento final sobre as laterais do dente a ser
isolado, a visualização se dará pelo orificio, deslizando-se o grampo para a margem
gengiva!, prendendo o grampo nesta Area, remove-se o lençol de borracha das asas do
grampo, conferindo total vedação. Esta técnica pode ser empregada em todos os casos, mas
tem como principal inconveniente a visão limitada quando da colocação do isolamento.

Para odontopediatria os autores preconizaram arcos pediátricos como o arco de
Young n° 5 e folhas de látex menores que as usuais, os grampos para a dentição mista
devem ser os mais retentivos, devido ao fato de o máximo diâmetro da coroa localizar-se
próximo A. margem gengival, pois a erupção dentária está se completando. Deve-se
considerar ainda que as coroas dos dentes desciduos são menores porém mais largas , com
forma de sino e cervical bem definida, o que auxilia em casos de isolamento.

Os autores preconizam a remoção de qualquer auxiliar do isolamento, como fio
dental, cimento, resina. Quando não se consegue remover com facilidade o isolamento

interdental, corta-se a borracha com uma tesoura cirúrgica pequena. Os tecidos devem ser
protegidos com os dedos durante a remoção, por motivo de segurança. E importante
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verificar se as pontas das pinças porta-grampos estão bem posicionadas nos orificios dos
grampos, para prevenir acidentes operatórios ou lesões no periodonto do dente isolado.
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2.2 Isolamento Relativo

0 isolamento relativo esta indicado quando não for possível realizar o isolamento

absoluto, como também nas aplicações de soluções fluoretadas, adequações do meio bucal,
aplicação de cariostaticos e outros procedimentos de caráter preventivo. 0 isolamento
relativo isola o dente apenas da umidade bucal e não do meio bucal

Wood, Saravia, Farrington (1989) compararam a retenção de selantes de fóssulas e
fissuras fotopolimerizaveis, utilizando como isolamento rolos de algodão e um dispositivo
chamado Vac- Ejector, que consiste num sistema de controle de umidade, que contém um
bloco controlador de umidade que também serve para afastar a bochecha, e uma mangueira
de borracha que conecta-se ao sugador de alta potência, promovendo um campo limpo e
seco para procedimentos operatórios.

Os autores concluíram que o método Vac-Ejector serviu como uma alternativa para
isolamento relativo, requerendo menos esforço do operador em relação ao uso de rolos de
algodão, porque as partes do Vac-Ejector são feitas de um material absorvente além de
serem esterilizáveis.

Libonari, Eduardo e Fichman (1990) relataram que o método de isolamento relativo
mais utilizado é a combinação de ejeção de saliva com auxilio de equipamento apropriado,
mais a embebição de rolos de algodão ou gaze. 0 algodão é naturalmente hidrófobo,
devendo sofrer um tratamento com Acido para se tornar hidrófilo, podendo então ser
utilizado para confecção de rolos.
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Segundo os autores, pode-se encontrar no mercado uma série de dispositivos que
auxiliam a fixação dos rolos de algodão, podendo ser combinados com ejetores de saliva.
Dentre eles o mais conhecido é o Automaton de Eggler, que constitui-se de três
dispositivos, um para regido inferior direita, outro para regido inferior esquerda, e outro
para regido central inferior. Existem outros tipos nos quais a associação de um espelho
lateral facilita a visualização. A ejeção de saliva do meio bucal é feita com potentes
sugadores à vácuo, sendo que algumas unidades possuem controle da potência de sucção,
podendo-se usar a maior potência em conjunto com a alta rotação e a menor potência após
esta fase, evitando-se que a mucosa bucal fique ressecada. A ponta ejetora acoplada ao
aparelho de sucção pode ser metálica, de vidro ou descartável, sendo esta última a mais
recomendada.

relatado, ainda, pelos autores, um outro tipo de isolamento relativo, chamado de
Dicagem , no qual é formado uma espécie de calha com o lençol de borracha, pois este leva
um corte em formato retangular e é colocado ao redor dos dentes a receberem tratamento,
impedindo seu contato com a saliva.

Mathias et al. (1997) afirmaram que na maxila o isolamento relativo é simples, pois
a própria adaptação do rolo de algodão na regido vestibular e a manutenção da boca do
paciente aberta é o suficiente para isolar os dentes. 0 arco superior pode ser dividido,
dependendo da finalidade, em dois hemiarcos ou três porções, sendo duas posteriores e uma
anterior. Nesta Ultima, faz-se no rolo de algodão um pequeno corte em V na porção central,
para adaptar o freio labial. Na mandíbula, em geral, isola-se por hemiarcos e os rolos de
algodão são suportados pelo automaton de Garmer, que, em Odontopediatria, dá bons
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resultados. 0 rolo de algodão que vai por lingual fica sob a lingua. 0 que vai por vestibular
pode ser auxiliado, ainda, por outro que é colocado na regido vestibular superior com a
finalidade de coletar a saliva que sai do canal parotidiano.
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3 DISCUSSÃO

Para manter-se uma técnica operatória estéril é imprescindível o uso do isolamento
absoluto. 0 dique de borracha, é a única salvaguarda eficaz contra a contaminação
bacteriana pela saliva e deglutição de corpos estranhos. Os procedimentos de dentistica
operatória realizados com isolamento absoluto quase sempre são de qualidade final melhor
que os realizados sem este tipo de isolamento, por este motivo seu uso

é indicado

virtualmente em todos os casos, desde que possível sua adaptação. É falsa a alegação de
perda de tempo na sua instalação, pois neste ato dispensa-se pouco mais de um minuto e a
prática rotineira é o único requisito para a colocação rápida e segura do dique de borracha.

Para Jinks (1966), Fichman (1975), Walter (1979), Libonari, Eduardo e Fichman
(1990), Souza Neto et. al. (1996), Mathias et al. (1997), Lovato e Berger (1998) e Sayago,
Collesi e Pinto (2000) os profissionais podem se valer de diferentes recursos para obter um
campo de trabalho seco, como o uso de drogas que diminuem temporariamente o fluxo
salivar, não sendo este muito indicado por ser considerado antifisiológico. Os autores
concordam que o isolamento absoluto deva ser de rotina em vários procedimentos
odontológicos, evitando com isso além de vários acidentes, a contaminação da área a ser
reparada. Porém, muitas vezes, o elemento dentário está tão destruido, que a instalação do
dique de borracha torna-se uma missão impossível, devendo-se assim buscar outras opções
clinicas para um bom isolamento. 0 isolamento relativo que, como o próprio nome indica,
isola os dentes apenas da umidade bucal, não os isolando do meio bucal. 0 dique de
borracha constitui ainda o único método de isolamento absoluto, o lençol de borracha,
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assim como os vários grampos usados, são partes integrantes do que denomina-se dique de
borracha, que tem por objetivo, a eliminação da saliva e a realização da intervenção sob
condições normais de assepsia.

Ha na literatura a concordância entre diversos autores em relação as vantagens
oferecidas pelo isolamento absoluto. Especialmente na Odontopediatria, a utilização do
isolamento absoluto oferece elevado grau de proteção à criança quanto à aspiração
acidental de objetos e medicamentos; leva ao aumento expressivo da visibilidade do campo
operatório; elimina o sangramento; auxilia na educação dos pais elimina sustos e conversas
desnecessárias. Libonari, Eduardo e Fichman (1990), Lima e Fichman (1991), Croll (1995),
Mathias et al. (1997) e Lovato e Berger (1998)

Para todos os procedimentos em Odontopediatria a aproximação da criança com o
dique de borracha é importante, freqüentemente usa-se uma ou mais palavras ou expressões
que são familiares à criança para descrever o isolamento absoluto. Os termos cobertor ou
capa de chuva são usados em descrição ao lençol de borracha, anel em descrição ao
grampo. 0 jato de ar pode causar surpresa à. criança sem isolamento absoluto, a criança
com o dique de borracha colocado realiza a respiração, pode falar e demonstrar vontades,
mas está protegida do ar, da broca. os autores concordam que o dique de borracha
realmente isola a criança do resto do procedimento, deixando-a mais segura e tranqüila,
melhorando, na maioria das vezes, as condições psicológicas e emocionais do paciente,
tornando o tratamento menos traumático. Jinks (1966), Waggoner (1994), Mathias et. al.
(1997), Rodrigues, Corrêa e Graner (1998) e Lovato e Berger (1998).
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Jinks (1966), Libonari, Eduardo e Fichman (1990), Alvares (1990), Leonardo e Leal
(1991), Lovato e Berger (1998) concordam que os instrumentos necessários para a
realização do isolamento absoluto são: pinça perfuradora, pinça porta-grampos, arco
metálico, lençol de borracha e grampos. No Brasil, popularizou-se o arco de Ostby, que se

caracteriza por apresentar-se como um circulo completo, suportando a margem superior do
lençol de borracha. Como grande vantagem deste tipo de arco, citam o isolamento completo

do dente trabalhado , evitando que a respiração do paciente comprometa a boa terapia. A
forma deste arco acompanha o formato anatômico da boca. Atualmente conta-se ainda com
um arco plástico completo e dobrável, que facilita o posicionamento do filme radiografico
durante o tratamento, sendo esta sua principal vantagem, além de apresentarem outras
alternativas para o isolamento com arcos, como por exemplo o dry dam, ou isolamento de
Svenka,

que consiste em pequena folha de latex com elásticos para posicionamento atrás

das orelhas. E utilizado principalmente para dentes anteriores e procedimentos clareadores,
por possuir uma folha de papel absorvente envolvendo o latex.

Libonari, Eduardo e Fichman (1990) afirmam que mais recentemente, numa
tentativa de tornar o isolamento mais agradável para o paciente, a "Higienic" lançou um

lençol de borracha em diferentes tons de rosa e com sabores tais como: banana, baunilha e
morango. Muitas marcas de lençol de borracha, segundo os autores, já comercializam os
lençóis de borracha com uma placa que demonstra exatamente onde devem ser feitas as
perfurações do lençol de acordo com cada dente a ser isolado, facilitando muito nas
perfurações do isolamento absoluto.

54
Nelson, Soporowski, Shusterman (1994) e Lovato e Berger (1998) relatam casos de
pacientes alérgicos ao látex, material do qual é confeccionado o lençol de borracha. E
concordam que o PVC (polivinil cloride) vem sendo usado como alternativa a este material,
porém com propriedades inferiores, pois é fácil de rasgar e não apresenta elasticidade.
Neste caso torna-se necessário usar o grampo somente após a colocação do lençol. E
relatado ainda que alergias à anestesias locais podem, na realidade serem alergias ao latex
contidos nos tubetes anestésicos.

Existem fatores que auxiliam o isolamento absoluto quando não se consegue
promover um vedamento total do lençol de borracha, evitando-se assim que a contaminação
pela saliva ocorra. A cavidade bucal contém uma flora bacteriana indígena rica, e essas
bactérias no canal radicular trariam conseqüências indesejáveis a qualquer terapia pulpar,
assim como, a contaminação pela saliva impediria uma adesão ideal de materiais
restauradores ao dente, promovendo futuras infiltrações em restauraçãoes. Os autores citam
várias técnicas alternativas para o correto vedamento do dique de borracha e adaptação do
grampo, entre elas estão: reconstrução da coroa com resina composta nos casos de
destruição coronária ampla; uso do adesivo de cianocrilato (adesivo tipo Super Bonder), o
uso do cimento de policarboxilato, bandas ortodõnticas, aumento de coroa clinica. As
técnicas propostas mostraram-se bastante eficientes em casos de traumatismo dental, onde a
intervenção endodemtica imediata é necessária, pois com o auxilio do cianocrilato, por
exemplo, consegui-se a manutenção do isolamento em posição sem o uso do grampo, uma
vez que a sua colocação no dente traumatizado pode agir como uma injúria a mais nas
estruturas de suporte, além de permitir ao profissional e ao paciente o desenvolvimento das
etapas operatórias do tratamento odontológico com maior segurança e rigidez técnica. Mas

r
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em muitas situações clinicas é preciso que se lance mão da criatividade profissional
individual, como por exemplo, usar afastadores fotográficos segurando somente o lençol de
borracha, usar buchas de algodão envoltos em gaze para isolar vários dentes em crianças
pequenas e não colaboradoras, fazer combinações entre as técnicas como o uso de um
afastador, mais um abridor de boca, mais uma bucha absorvente. Alvares (1990), Gomes e
Brandão (1995), Souza Neto et. al. (1996), Mathias et al. (1997), Lovato e Berger (1998),

Ribeiro et. al. (2000).

Para Wood, Saravia e Farrington (1989), a retenção dos selantes de fbssulas e
fissuras tem sucesso dependente da técnica, e o passo critico é o isolamento A

contaminação do dente condicionado, pela saliva resulta em menor retenção do selante. Os
autores relatam que vários métodos de isolamento são eficazes, sendo o isolamento
absoluto o ideal, porém o isolamento relativo é considerado uma alternativa aceitável.
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4 CONCLUSÕES

Após realizar a pesquisa bibliográfica sobre técnicas de isolamento do campo

operatório em Odontopediatria, com

o objetivo de facilitar a rotina clinica de

Odontopediatras e Clínicos Gerais que atendem crianças, pode-se concluir que:

0 isolamento relativo deve ser usado apenas em intervenções rápidas e quando
os procedimento for de caráter preventivo, como aplicações tópicas de flúor.

2. 0 isolamento absoluto, na atualidade é um procedimento prático, rápido e
eficiente virtualmente em todos os procedimentos odontológicos, pelo fato de
que os profissionais atuais, enquanto alunos, tenham tido mais contato com
atendimentos sob isolamento absoluto;
3. 0 isolamento absoluto melhora, na maioria das vezes, as condições psicológicas
e emocionais do paciente, tornando o tratamento mais agradável.

4. 0 isolamento absoluto melhora as condições operacionais para a confecção de
restaurações

e

outras práticas odontológicas tais como tratamentos

endodõnticos, colagens de fragmentos, clareamentos.

5. Quando a técnica do isolamento relativo for bem executada e o dente a ser
tratado não oferecer condições de isolamento absoluto, está indicado o uso de
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rolos de algodão e ejetor de saliva de boa potência para a aplicação de selantes,
bem como aplicação de cariostáticos, com resultados finais semelhantes àqueles
obtidos com isolamento absoluto

6. 0 isolamento absoluto oferece um campo mais seco, livre de fluidos orais, com

menor quantidade de sangue, possibilitando uma visão mais ampla, maior
segurança para a criança e para o profissional.

7. Existem mecanismos facilitadores do isolamento absoluto como por exemplo:
reconstrução de coroa com resina composta de amplas destruições coronárias, o

uso de adesivo à base de cianocrilato (Super Bonder) para melhor vedamento do
isolamento, o uso do cimento de policarboxilato com o mesmo intuito, utilização
de bandas ortodõriticas em coroas muitos destruidas e aumento de coroa clinica
através de gengivoplastia ou gengivectomia.
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