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RESUMO

A odontologia estética é um modelo de prática odontológica centrada na satisfação do
paciente e profissional, buscando alternativas para devolver as características naturais da
estrutura dental perdida. Através da revisão da literatura procurou-se ressaltar as indicações,
contra-indicações, vantagens, desvantagens, métodos de confecção e os requisitos dos inlays/
onlays de resinas compostas. Com o objetivo de instrumentalizar o cirurgião-dentista através
de um arsenal cientifico para minimizar suas dúvidas frente a uma gama imensa de novas
técnicas e materiais disponíveis no mercado atualmente. Apresentando de forma simples e
objetiva, alguns princípios recomendados para a sistematização dos procedimentos para a
realização destas restaurações. Concluindo serem alternativas simples e efetivas, projetadas
para complementar outras técnicas, necessitando de futuras pesquisas para esclarecer questões
associadas ao seu custo e a sua longevidade.

Palavras-chave: Inlay. Onlay. Resinas.
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ABSTRACT

The aesthetic dentistry is a model of practical odontological centered in the patient's
satisfaction and professional, looking for alternatives to return the natural characteristics of
the lost dental structure. Through the revision of the literature it tried to stand out the
indications, contraindications, advantages, disadvantages, making methods and the
requirements of the inlays / onlays of composed resins. With the instrumentalization objective
the surgeon-dentist through a scientific arsenal to minimize its doubts front to an immense
range of new techniques and available materials in the market now. Presenting in a simple
way and it objectifies, some beginnings recommended for the simplification and
sistematization of the procedures for the accomplishment of these restorations. Ending be
alternative simple and effective, projected to complement other techniques, needing future
researches to illuminate subjects associated to its cost and its longevity.

Key words: Inlay. Onlay. Resins.
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1 INTRODUÇÃO

0 crescente interesse por parte dos pacientes em ter seus dentes restaurados esteticamente
tem levado os profissionais e a indústria a buscarem alternativas para o amálgama e as restaurações
metálicas. Laboratórios e fabricantes de biomateriais têm investido muito no desenvolvimento de
um material restaurador "ideal" para dentes posteriores, que associe ótima estética a propriedades
fisicas e biomecânicas compatíveis com a estrutura dental e com o meio bucal e, mais do que isto,
capazes de se manter estéticos e compatíveis com o passar do tempo (BARATIERI et al., 2001).

Os sistemas semidiretos e indiretos de restaurações com resinas compostas (inlay/onlay)
surgiram para minimizar ou eliminar os problemas associados A. técnica direta de resinas compostas
e suprir a falta de estética relacionada as restaurações metálicas, uma vez, que as restaurações
indiretas permitem a manipulação e polimerização do material em condições ambientais ideais e
controladas de luz, temperatura, umidade, tempo e pressão, resultando em restaurações melhores
polimerizadas; levando a contração de polimerização para fora da cavidade bucal, minimizando
assim os seus efeitos sobre o conjunto dente-restauração (BARATIERI et al., 2001).

Além do controle do processo de polimerização do material, a confecção extrabucal da
restauração permite a obtenção de contornos e contatos proximais, anatomia oclusal e adaptação
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cavosuperficial de forma mais precisa do que no método direto onde a inserção, a polimerização e o

acabamento são executados intrabucalmente.
Os inlays e onlays de resina composta possuem as mesmas indicações das restaurações
metálicas fundidas (como ouro ou outros materiais) e das restaurações inlays/onlays de porcelana.

Sendo sua composição química semelhante a das resinas utilizadas na técnica convencional
intrabucal a (matriz orgânica: BIS-GMA + partículas de carga). A grande diferença entre estes

materiais está no processo de polimerização que é realizado por meio de calor/temperatura, luz,
calor, temperatura e pressão o que melhora substancialmente suas propriedades fisicas e mecânicas.
0 presente trabalho de revisão da literatura ocupar-se-á em descrever os fundamentos e

técnicas de confecção de restaurações inlay/onlay de resina composta.

II

2 REVISÃO DA LITERATURA1

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DAS RESINAS INDIRETAS PROCESSADAS
LABORATORIALMENTE

0 desenvolvimento dos sistemas indiretos de restaurações com resina composta visa

minimizar ou eliminar os problemas associados a técnica direta (BARATIERI et al., 2001), e
surgiram também para preencher as lacunas deixadas pelas cerâmicas devido as limitações que estas
apresentam como friabilidade, sensibilidade a técnica, abrasividade e dificuldade de reparo.
(BADARANE et al., 2001).

Araújo (2001) relata que o renascimento das restaurações indiretas ocorreu em 1980, com o
surgimento da primeira geração de Resinas Compostas Indiretas. Sendo que a primeira tentativa
para a obtenção de incrustações de resina composta foi executada por James e Yarovesky em 1983
utilizando o SR Isosit (JAMES; YAROVESKY, 1983). As resinas compostas indiretas tiveram suas
propriedades fisicas melhoradas graças à incorporação de alta quantidade de carga (FUHRER,
1995).

Baseado na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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Para Blank (2000) a utilização destas resinas indiretas s6 foi possível devido a introdução
dos agentes adesivos de terceira geração, que viabilizaram a união destas peças a estrutura dental
remanescente.

A Primeira Geração de resinas laboratoriais originou-se de resinas como Dentacolor (Kulzer,
Irvene, California), SR Isosit N (Ivoclar, North America Inc., Amherst, New York) e Visio-gem
(ESPE,Norristovvn, Pensylvania). Todos estes sistemas são resinas de micropartículas de 0,04
microns, com alto conteúdo de matriz orgânica (66%) e apenas 33% de partículas inorgânicas,
tendo por isso suas propriedades fisicas limitadas, como baixa resistência flexural (entre 60 e 80
MPa), baixo módulo de elasticidade entre 2000 e 3500MPa, poucas partículas de carga, resistência
insuficiente às cargas oclusais, elevado índice de desgaste oclusal; e finalmente, pouca estabilidade
de cor (TOUATI; AIDAN, 1997; BLANK, 2000; ARAÚJO, 2001).

As principais vantagens destas restaurações são contornos anatômicos, adaptação marginal,
eficiência dos contatos proximais, cimentação adesiva, diminuição de custos quando comparadas as
inlays e onlays de porcelana, anatomia oclusa!, estética melhorada, facilidade de obtenção e reparo
(ARAÚJO, 2001).

Alguns estudos clínicos e laboratoriais demonstram que as propriedades das resinas
compostas fotopolimerizáveis são melhoradas se este material for submetido a uma polimerização
secundária através de calor (com ou sem pressão), ou a uma fotopolimerização intensa, ou ainda 'a
associação de mais de um destes fatores. Em decorrência desta constatação, aliada as vantagens de
uma restauração cimentada adesivamente, surgiram técnicas restauradoras indiretas com resinas
compostas submetidas a uma pós-polimerização: os inlays e onlays (CHAIN, 2001).
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Os termos ingleses Inlay e Onlay são conceituados por MondeIli et al. (1998) e Baratieri et
al. (2001) como sendo incrustações intracoronirias envolvidas totalmente pela estrutura dental sem
cobertura cuspidea para os Inlays e incrustações com cobertura cuspidea que envolvem
parcialmente a coroa clinica do dente para os Onlays.

A Segunda Geração de resinas laboratoriais iniciou-se no fim da década de 80 e ao longo
dos anos 90 (BLANK, 2000), sio compostos microhibridos com alta densidade (66%) de partículas
cerâmicas diferentes , que são alongadas, em torno de 1 a 51.im e constituídas principalmente de
vidros de silica bário e cerâmicas, apresentando propriedades fisicas melhoradas (TOUATI;
AIDAN, 1997; ARAÚJO, 2001) caracterizadas pelo aumento das partículas de carga, maior

resistência flexural e elástica (entre 120 e 160MPa) e resistência ao desgaste semelhante a do
esmalte dental, dando origem assim, a materiais com melhores propriedades ópticas como a
translucidez, a fluorescência e a opalescência mais semelhantes à estrutura dental.

Todas estas características levam a uma grande transformação ocorrida na percepção e
interesse da odontologia estética pelo paciente e dentista, uma vez que o conceito de estética mudou
singularmente, abrangendo não somente beleza, mas também saúde, equilíbrio, harmonia e
longevidade das restaurações. Tendo como meta primária alcançar restaurações com aparência o
mais próximo do natural, dentes bonitos que mantém e asseguram a função e integridade da
estrutura dental, eliminando assim a visualização de metais como ouro, amálgama, ou ambos,
durante a fonação e o sorriso dos pacientes (TERRY, 2001).
Esta técnica restauradora não foi projetada para substituir outras técnicas, mas segundo
Terry (2001) para complementar os serviços que são oferecidos aos pacientes e minimizar as fobias
relacionadas A. toxicidade das ligas de mercúrio.
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Polímeros cerâmicos, polyglass ou cerômeros, são a terminologia usada por insistência dos
fabricantes para denominar as resinas compostas (CHAIN, 2001).

Essas resinas têm sido adaptadas de materiais concebidos para aplicação direta em
consultório, com bom comportamento clinico, sendo sua diferença principal na forma de
polimerização oferecendo uma cura mais completa. (H1RATA et al., 2000).

Os sistemas de Segunda geração (cêromeros ou polímeros de vidro) são formados por cargas
minerais (cerâmicas) que contribuem para as propriedades fisicas das restaurações. São compostos
microhibridos contendo partículas cerâmicas de diferentes tamanhos, misturados a uma matriz
orgânica, formando uma estrutura inorgânica tridimensional. Estas misturas diferenciam-se das
resinas compostas indiretas de primeira geração pela estrutura, composição, fotopolimerização e
fibro reforço (ARAÚJO, 2001). Blank (2000) citou alguns exemplos de resinas laboratoriais de
segunda geração: Herculite Lab (Kerr/Sybron, Orange, Califórnia), Tetric Lab (Vivadent), Conquest
(Jeneric/Pentron), belleGlass HP (Belle de St. Claire/Kerr, Orange, California), Cristobal
(Dentsply/Ceramco, York, Pensylvania), Colombus (Cendrex e Metaux), Targis (Ivoclar, North
America Inc., Amherst, New York) e Sinfony (ESPE).

Moura et al. (1999) definiram como sendo o ArtGlass uma resina microhibrida de nova
geração, formulada com grande quantidade de microfilamentos cerâmicos, cuja matriz orgânica é
constituída por decanodioldimetamilato, dimetacrilato de uretano e BIS-GMA. A carga inorgânica é
composta por óxidos mistos silanizados, dióxido de silício altamente disperso e vidro de bário
silanizado. Souza (2003) em seu estudo concluiu que o ArtGlass polimerizado com luz de xenônio
apresentou dureza superficial inferior a resina Z250 de uso direto polimerizada com a tecnologia
LED.
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Neste período de evolução das resinas os fabricantes começaram a usar monômeros
multifuncionais com duplo sitio de adesão, e a manipulação das posições com o carbono permitiu
maior união. Esta tecnologia aumentou devido ao desenvolvimento nos modos de polimerização
utilizado para cada sistema. Sendo utilizados combinações de calor, durações de onda e intensidade
de luz visível, pressão e exclusão de oxigênio, assim pode-se aumentar a percentagem de conversão
de locais disponíveis para quase 100% levando a uma melhora significativa na dureza, resistência e
estabilidade de cor; pois ocorre maior conversão de monômeros em polimeros. Embora SOUZA
(2003) não tenha observado melhora na dureza superficial nem na resistência à fratura com métodos
de polimerização secundária como calor ou umidade especiais.

Considerando que a pressão multiplica a polimerização e também aumenta a volatilização do
monômero residual, ocorrerá uma diminuição das porosidades. A polimerização, associada ao
processo com nitrogênio, melhora a eliminação de oxigênio, que é conhecido por competir com a
dupla ligação de carbono, podendo limitar a intensidade de conversão melhorando as propriedades
físicas do polimero. Neste ambiente de vácuo o polimero resultante terá maior difusão da luz,
obtendo melhores propriedades ópticas (BLANK, 2000).

Outra característica das resinas de segunda geração é a capacidade de se unirem a
subestruturas metálicas (ARAÚJO, 2002).

Segundo Touati e Aidan (1997), esses compósitos são indicados primariamente para
inlays/onlays, laminados, coroas de jaqueta e também para restaurações sobre implantes com as
vantagens de proporcionar carga progressiva sobre estes, facilidade de reparo diretamente na boca,
modificações e ajustes de contato proximal, e permitem a redução de estresse oclusal em casos de
bruxismo por causa da sua resiliência.
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Existem sistemas que não se enquadram nas resinas de segunda geração, apesar de suas
notáveis qualidades estéticas. Por possuírem baixa resistência flexural (entre 75 e 120MPa) e devido
à sua limitada habilidade em se aderir as estruturas metálicas e, portanto, são limitadas a inlay/onlay
e laminados. Tornaram-se conhecidas como Resinas Compostas Indiretas Intermediárias, como
exemplos, temos: Cesead (Kuraray Medial Inc., Japão), Solidex (Shofu), Vita Zeta (Vivadent),
(TOUATI; AIDAN, 1997; ARAÚJO, 2001).

2.2

INDICAÇÕES E REQUISITOS

Segundo MondeIli et al. (1998); Blank (2000); Baratieri et al. (2001); Terry (2001)

e

Trushkowsky e Burgess (2002) o primeiro requisito para se indicar uma restauração indireta de
resina composta em dentes posteriores é a necessidade de estética. 0 risco 6. cárie e a capacidade de
manutenção da boa higiene também são determinantes, pois irão influenciar na longevidade da
restauração. Outro fator que deve ser considerado é a dureza dos materiais restauradores, pois se
estes forem inferiores a dureza dos dentes que ocluem irão sofrer um desgaste precoce, o que levará
a alterações na oclusão, podendo comprometer a eficiência da função mastigatória, além de permitir
a formação de defeitos na margem dente/restauração devido ao desnível provocado por esse
desgaste (SOUZA, 2003). Os limites marginais, preferencialmente, deverão estar localizados em
esmalte para a obtenção de um selamento mais confidvel, para diminuir a formação de discrepância
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e selamento marginal. Deverão ser analisadas as condições do esmalte a ser condicionado, a oclusão
do paciente, a presença de hábitos parafuncionais e a viabilidade de isolamento absoluto.

São indicadas para pré-molares e molares com perda pequena ou moderada da estrutura
dental e quando o istmo oclusal for maior do que a metade da distância intercuspidea ou envolver
uma ou mais cúspides, e segundo Freitas et al. (2002) devido A anatomia e inclinação das cúspides
dos pré-molares superiores que apresentam uma tendência a fratura com separação das cúspides
durante a mastigação os inlays estão indicados para preparos intracorondrios MOD por não somente
recuperar a estrutura dental perdida, mas também aumentar a resistência do dente e promover
efetivo selamento marginal. Quando restaurações intracoronárias do tipo MOD são restauradas corn

almágama não apresentam a resistência A fratura compensada, pois este não se adere à estrutura
dental.
Bell; Smith; Pont (1982) relataram que a fratura das cúspides dos dentes com restaurações
de amálgama resulta da fadiga causada por trincas difusas, o que leva ao aumento do uso de
materiais adesivos que irão reforçar a estrutura dental e oferecer suporte para o esmalte alterado

pelo preparo cavitário.
Freitas et al. (2002) afirmaram que as restaurações diretas de resinas compostas em
posteriores têm bom potencial como material de reforço das cúspides e resistência à fratura superior

às restaurações de amálgama. As restaurações indiretas com resina composta (cerômeros) quando
cimentadas com cimento resinoso de dupla cura promoveram resistência ainda maior A fratura, o
que pode ser atribuído a composição das resinas compostas indiretas que combinam a alta
tecnologia das últimas gerações das resinas compostas com as vantagens das cerâmicas.
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Miranda et al. (2003) avaliaram a resistência à fratura de primeiros pré-molares superiores
restaurados com duas técnicas adesivas direta e indireta. Constataram não existir diferença
significativa entre a resistência dos pré-molares restaurados com resina composta direta ou indireta,
pois os dois procedimentos forneceram aos dentes resistência equivalente a de dentes higidos
correspondente, embora alguns autores como Freitas et al. (2002) relataram que dentes restaurados
com resina apresentam resistência A fratura superior aos dos dentes higidos correspondentes, o que
para eles ocorre devido à area adicional de adesão.

As restaurações indiretas com resina composta estão indicadas em grandes cavidades
provocadas por lesões cariosas que necessitam de coroa total ou restaurações metálicas fundidas.
Para Baratieri et al. (2001) possuem as mesmas indicações destas e também das restaurações de
inlay/onlay de porcelana, podendo, portanto, ser consideradas opções para estes tipos de tratamento.
Para pacientes com alergia ao metal e também como uma alternativa conservadora para pinos,
núcleo e coroa.
Devem-se avaliar os contatos cêntricos antes do preparo e mudanças no desenho da cavidade
podem ser necessárias para evitar contatos oclusais sobre as margens da restauração diminuindo o
risco de falhas.

2.3

CONTRA-INDICAÇÕES
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Segundo Trushkowsky e Burgess (2002), os inlays e onlays de resina composta estão contraindicadas em pacientes bruxômanos podendo ser indicado em casos selecionados com o uso de
protetores noturnos; onde não há bom acesso para o preparo, impressão e a cimentação com dique
de borracha; em dentes curtos onde a profundidade do preparo pode ser inadequada; em pacientes
com higiene precária, e quando houver restaurações cerâmicas ou metálicas no arco antagonista
devido ao desgaste excessivo.

2.4

VANTAGENS

Os trabalhos de Baratieri et al. (2001), Badarane (2001), Terry (2001) e Petrucci et al.
(2002) relataram que as principais vantagens destas resinas são a ótima estética, a capacidade de
serem acabadas e polidas laboratorialmente, permitindo uma melhor lisura superficial, possibilitar
potencial abrasivo reduzido ao dente antagonista, melhorar a integridade marginal e a antecipada
contração de polimerização.

Segundo Petrucci et al. (2002), pode-se estender as vantagens desta técnica para a
Odontopediatria, é uma técnica excelente para pacientes de dificil comportamento, uma vez que
todas as etapas de confecção da resina são feitas sobre um modelo de gesso, independente da
cooperação do paciente; reduzindo o tempo clinico (IMPARATO; BUSSADORI; GUEDESPINTO, 1999); MARTIN (1991); MOTOKAWA; BRAHAM; TESHIMA, 1990) relataram que
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inlays de resina composta comportam-se melhor do que os de metal em dentes deciduos e
apresentam melhor selamento marginal.
0 inlay de resina composta pelo método indireto, mostrou-se efetivo em segundos molares

em infra-oclusão (CAVANAUGH; CROLL, 1994; EVANS; BRIGGS, 1996), tendo como objetivo
o restabelecimento do contato oclusal e do diâmetro mésio-distal (PETRUCCI et al., 2002)
Varias vantagens já foram confirmadas em trabalhos anteriores no entanto Petrucci et al.
(2002) destacaram que é importante considerar que qualquer falha na adaptação pode ser reparada

pela cimentação.
Baratieri et al. (2001); Pallensen e Qvist (2003) citaram inúmeras vantagens desta técnica:

a) serem estéticos;
b) não requerem cobertura de cúspides;

c) fácil reparo;

d) podem ser adequadamente repolidas com técnicas convencionais de polimento para
resina;

e) baixo potencial de abrasividade da estrutura antagonista;

O contração de polimerização ocorre fora da boca;
g) permite uma polimerização mais uniforme e completa da resina, tomando estas
restaurações mais biocompativeis;
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h) possibilita maior controle na escultura da restauração, o que gera contatos proximais
mais efetivos, oclusão perfeita e adaptação marginal adequada;

i) custo menor que as porcelanas;

j) maior resistência a falhas marginais (menor quantidade de fendas)

2.5

DESVANTAGENS

A espessura da camada do agente cimentante e a infiltração marginal, de acordo com
Nozaka et al. (1993), representam um dos problemas mais sérios associados com a longevidade das
restaurações inlays de resina composta.
Para Terry (2001) todo o esmalte dever ser suportado por dentina sadia, o que muitas vezes
significa desgaste de estrutura dental não comprometida, enquanto que as restaurações adesivas
diretas não precisam de - preparo critico", sendo, portanto, mais conservadoras.
Segundo Baratieri et al. (2001) e Vieira (2003) os inlays/onlays de resina composta
apresentam os inconvenientes das restaurações indiretas, como:

a) ocupar duas sessões clinicas para a confecção da restauração;
b) devem ter espessura maior do que as restaurações metálicas;

c) não devem ser utilizadas em situações de estresse elevado (bruxômanos, dentes molares,
paciente com oclusão não balanceada);

d) requer equipamentos e instrumentos laboratoriais específicos;

e) são menos estéticos quando comparados as porcelanas;

f) perdem o brilho e a lisura superficial com o passar do tempo;

g) custo alto (devido a maior quantidade de sessões clinicas);

h) necessidade de cimentação;

) maior suscetibilidade de erros nas etapas envolvidas;

j)

preparos expulsivos, o que muitas vezes significa desgaste de estrutura dental não
comprometida;

k) falta de pesquisas e controle longitudinal.

2.6 TÉCNICAS DE CONFECÇÃO

2.6.1

Preparo cavitario
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Neste tópico iremos ressaltar a importância de se reduzir corretamente a estrutura dental
para promover adequado volume da peça assegurando a resistência do material restaurador. 0
preparo cavitirio deve contemplar as seguintes orientações:
a) todo o esmalte deve ser suportado por dentina sadia (TERRY, 2001), ou preenchido com
material restaurador adesivo (BARATIERI etal., 2001);
b) a largura do istmo deve ser pelo menos 2 mm com uma profundidade minima de pelo
menos 1,5mm (TERRY, 2001; BARATIERI et al., 2001) e para Blank (2000) a redução
deve ser em torno de 2 a 3mm;
c) todas as paredes proximais devem ser divergentes de 5 a 15°, sem nenhuma retentividade

(TERRY, 2001), e para Baratieri et al. (2001), devem ter ângulos de 10 a 12 0 ;
d) o ângulo cavosuperficial

dever ser próximo a 90 0 , sem bisel em todo o preparo (TERRY,

2001; BARATIERI et al., 2001);

Para complementar as técnicas de preparo cavitário, Baratieri et al. (2001) descreveram mais
alguns fatores:
a) término do preparo deve ser em chanfro profundo e segundo Trushkowsky e Burgess
(2002) isto irá determinar uma transição mais estética entre a estrutura dental e a
restauração indireta;
b) não requer recobrimento de divides, por ser uma técnica adesiva; porem Blank (2000)

adverte que se a estrutura dental for menor do que 2mm é necessária a redução e o
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recobrimento dessas areas para prevenir o potencial de fratura durante a fase de
temporização ou em função;

C) o preparo pode ser realizado com pontas diamantadas troncocónicas com extremidade
arredondada e de tamanho compatível com a cavidade;

d) realizar acabamento do preparo com pontas diamantadas de menor granulometria.

2.6.2 Métodos

Existem, basicamente, dois métodos para confecção dos inlays/onlays de resina composta: o
método semidireto e o método indireto. (DIETSCHI; SPREAFICO, 1997; BARATIERI et al.,
2001; TAY; WEI, 2001).

2.6.2.1

Método semidireto

A restauração é realizada no próprio dente do paciente que é o próprio troquei eliminando
fases como moldagem e modelo. É indicada para uma ou duas faces, sendo particularmente útil para
restaurações de tamanho médio (cavidades classe II) em indivíduos com alto índice de cárie onde as
margens cervicais estejam em dentina ou areas com pequena espessura de esmalte.
Após o preparo que deve ter divergência oclusal de 15 a 20°, isolamento da cavidade com
lubrificante especifico, e após a inserção do material restaurador escolhido, este foi polimerizado e
removido do preparo. Adicionalmente curada com calor, luz, pressão, calor, luz e pressão
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conjuntamente ou apenas uma forma, dependendo da marca comercial do sistema utilizado. Por
razões econômicas uma autoclave pode servir como substituto interino para a pós-polimerização
melhorando o grau de conversão e estabilidade dimensional. 0 mesmo é confirmado por Souza
(2003), onde alcançou maiores valores de microdureza nos grupos submetidos a pós-polimerização
em autoclave por 45min.

A peça é então acabada, polida e cimentada ao dente conforme as instruções que serão
descritas.

2.6.2.2

Método Indireto

Neste método as peças são fabricadas fora da boca do paciente, é realizada uma moldagem
do preparo e a restauração é confeccionada sobre um modelo troquelado que pode ser de gesso,
plástico ou silicona.
Quando se utiliza o modelo flexível de silicona a restauração pode ser executada em uma
única sessão, porém mais ajustes oclusais são previsíveis pois não existe modelo antagonista e as
discrepâncias marginais são mais acentuadas levando a um aumento na incidência de infiltração.
Em cima do modelo previamente isolado inicia-se a inserção da resina composta

e a sua

polimerização; porém é necessário que esta seja submetida a uma pós-polimerização e então
concluída.
Ao realizar esta técnica sobre o modelo de gesso, são necessárias duas sessões clinicas,
podendo a peça ser confeccionada pelo próprio cirurgião-dentista ou por técnicos experientes de
laboratórios bem equipados que respeitem as orientações do fabricante quanto a inserção e a pós-
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polimerização dos inlays, evitando possíveis fracassos em boca.. Os passos após a obtenção do
modelo são os mesmos seguidos na técnica do modelo flexível. Apresentando como vantagens a
possibilidade de se obter um modelo antagonista, melhor adaptação e menor tempo clinico
dispendido para o ajuste oclusal.

A técnica de confecção do método indireto sobre o modelo de gesso será relatada com maior
detalhamento, pois segundo a literatura pesquisada é a mais utilizada.

Após o preparo, remove-se o dique e iniciam-se os procedimentos de moldagem.

Caso o preparo envolva caixas proximais que se estendam ao nível da gengiva, convém
aplicar fio retratror para melhor visualizar a linha de término do preparo.

Do molde obtido produz-se um modelo de gesso mestre e outro de trabalho. Deve-se fazer,
também a moldagem da arcada antagonista e registro intermaxilar apropriado.

Os materiais de moldagem indicados são siliconas de adição ou poliéteres, devido à boa
estabilidade dimensional e fidelidade na reprodução do preparo.

Como última etapa da primeira sessão clinica, deve-se fazer uma restauração provisória para
proteger os tecidos moles e o dente, sendo sua cimentação realizada com material temporário sem
fenol, pois este interfere na polimerização da resina de fixação.

Na fase laboratorial prossegue-se o isolamento do modelo de gesso e em seguida a resina
deve ser inserida e polimerizada de acordo com as instruções do fabricante. É conveniente aplicar
no último incremento oclusal de resina um bastão de resina ou plástico para tracionar a restauração
nesta etapa, sendo que a polimerização é complementada em um equipamento apropriado para a
pós-polimerização de inlays/onlays de resina, e então o acabamento é realizado no modelo mestre.

27

O ajuste e cimentação são realizados na segunda sessão clinica, após a instalação do dique
de borracha, remoção de restauração provisória e limpeza da cavidade. Faz-se a prova da
restauração no preparo, se necessário, ajustes são feitos com pontas diamantadas. Os acabamentos
finais podem ser executados com pontas e discos para polimento de resina composta.

2.7

RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA OU TEMPORIZAÇÃO

a última etapa da primeira sessão clinica e tem por finalidade proteger o dente e os tecidos
moles mantendo o preparo na situação em que estava no momento da moldagem até a cimentação,
evitando que ocorram interferências e movimentações que venham a dificultar o assentamento da
restauração definitiva. Também deve proteger o complexo dentino pulpar contra estímulos térmicos
e infiltração bacteriana (BARATIERI et al., 2001).

As restaurações provisórias podem ser realizadas com materiais próprios para esta finalidade
como resina composta, resina acrílica ou modernas resinas Bis-Acryl que tem propriedades dúcteis
brandas permitindo fácil assentamento sem cimentação (BLANK, 2000).

Para intervalos de tempo curto (dias) o preparo pode ser temporizado com material
restaurador temporário direto e para intervalos maiores utilizam-se resinas compostas ou acrilicas
de maneira indireta cimentadas com cimento temporário livre de fenol, uma vez que este agente
presente em alguns materiais pode interferir na polimerização da resina de fixação. Em geral,
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cimento à base de óxido de zinco livre de eugenol tem apresentado bons resultados. Além destes,
cimentos de hidróxido de cálcio, policarboxilato de zinco e até mesmo fosfato de zinco podem ser
empregados quando se deseja retenção extra (BARATIERI et al., 2001).

Touati (2003) relatou que para prevenir a adesão do cimento temporário na superficie
externa da restauração provisória deve-se aplicar uma fina camada de lubrificante, após a presa
basta uma sonda exploradora para a remoção dos excessos.

0 mesmo autor citou que uma adequada restauração provisória deve ter a superficie lisa e
polida para reter menos placa e proteger os tecidos moles sendo um desafio para o clinico, pois
envolve tempo, sujeira e dificuldade na performance para adaptação clinica. Para facilitar esta etapa
pode-se usar um verniz fotopolimerizável contendo monômeros e ativadores de luz como o Palaseal
(Heraeus Kulzer, Armonk, NY).
Blank (2000) e Terry (2001) recomendaram um compósito provisório fotopolimerizável que
oferece como vantagem possuir todos os matizes e ter densa viscosidade. Citaram a necessidade da
aplicação de um agente dessensibilizante livre de fluoreto sobre toda a superficie da dentina exposta
por 20s e fotopolimerizado para promover uma barreira transitória e diminuir a sensibilidade
dentindria.
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2.8

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Segundo Bouschlicher; Cobb; Vargas (1999) vários tratamentos de superfície têm sido
utilizados para promover adesão entre o cimento resinoso e as restaurações indiretas.
A união química e o travamento micromecânico, são fatores chaves para a adesão dos
inlays/onlays de resina composta — cimento resinoso. Portanto, o tratamento de superficie das
restaurações indiretas de resina composta é baseado em fatores que promovem união química e
retenção mecânica. A adesão micromecânica é controlada primariamente pela microestrutura (tipo,

forma, tamanho e quantidade dos cristais), e a adesão química depende da composição da superfície
(estado químico da silica e oxigênio na superfície), segundo Meyer (2003). Blank (2000) ressaltou a
importância do jateamento com óxido de alumínio 501.tm para a remoção física de impurezas e para

deixar as superfícies sem nenhum contaminante.
Nilsson et al. (2000) destacaram que a resistência ao cisalhamento eleva-se com o aumento
da rugosidade de superfície.
Meyer (2003) citou como métodos para retenção mecânica:
a) jateamento com óxido de alumínio que promove rugosidades e aumenta a area de
superfície disponível para a unido;
b) asperização com broca diamantada para promover rugosidades;
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C) condicionamento com ácido fluoridrico (HF) que ataca a matriz vítrea das porcelanas e
resinas, dissolvendo-as parcialmente e criando microrretenções ao redor dos cristais que
compõem a fase cristalina. É importante salientar que o HF apresenta potencial de dano
saúde (volatilização ou contato com a mucosa) e deve ser utilizado com extrema
precaução especialmente em procedimentos de reparo intra-oral. Seu período de
aplicação deve ser diminuído ou ainda eliminado clinicamente;

d) CoJet-Sand (CoJet-Sand, ESPE America, Norristown, Pennsylvania) são partículas
recobertas por silica. 0 jateamento com o CoJet-Sand promove rugosidade e a
silicatização da superficie (impregna superficies metálicas, cerâmicas ou de resina com
silica).

Para Meyer (2003) o método de unido química 6: silano - é uma molécula bifuncional que
em sua forma hidrolisada possui capacidade de se unir a superficies orgânicas e inorgânicas.
Apresenta em sua extremidade, um radical capaz de se unir as partículas de carga na superfície da
resina indireta e na outra extremidade um radical capaz de se unir à matriz da resina nos adesivos ou
cimento resinoso. Bouschilicher; Cobb; Vargas (1999) descreveram a estrutura geral dos silanos
como sendo R' — Si (OR)3, onde R é um grupo alquil e R' é um grupo organofuncional que é
reativo com o adesivo. 0 grupo alcoxi R é hidrolisado para um silanol (SiOH), o qual então adere
com silanols nas partículas de carga da resina indireta para formar um siloxano covalente de unido
(Si-O-Si). 0 grupo organofuncional R', é tipicamente um metacrilato e forma uniões covalentes
com o adesivo quando este é polimerizado, completando então o processo de união.

Os silanos são disponibilizados comercialmente sob três formas: não hidrolisados frasco
pré-hidrolisados frasco único, dois frascos (um contém o silano não hidrolisado e outro o
ácido catalisador da hidrólise) para a hidrólise imediata. Alguns destes sistemas de 2 frascos,
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incluem um monômero adesivo o 4-META ou 10-MDP. O silano além da união química, promove

o "molhamento" da peça, diminuindo a energia de superficie facilitando a difusão do adesivo nas
microrretenções produzidas pelo condicionamento Acido, conforme Meyer (2003).

A aplicação de agentes de molhamento na superficie interna das restaurações indiretas
melhora a adesão entre a restauração e o cimento (BOUSCHLICHER; COBB; VARGAS, 1999). 0
silano aplicado na parte interna da restauração irá aderir na superficie desta e potencializar a união
química entre as partículas de vidro da resina composta e o cimento resinoso através dos grupos
hiroxil (BLANK, 2003).

As resinas processadas laboratorialmente apresentam urn alto grau de conversão, na ordem
de 65%, apresentando reduzido número de radicais livres disponíveis para a união química
metacrilato-metacrilato. A utilização do sistema CoJet-Sand, possibilita a união química através do
silano (NILSSON et al., 2000; MEYER, 2003).

Bouschlicher; Cobb; Vargas (1999) salientaram que se a resina composta for contaminada,
polida, envelhecida ou processada laboratorialmente à adesão ao cimento resinoso (compósito
fresco) decai consideravelmente, uma vez que as restaurações indiretas de resina composta
(inlays/onlays) apresentam características similares àquelas encontradas em reparos intra-orais de
compósitos antigos, pois ambos carecem de grupos reativos quimicamente.

Nilsson et al. (2000) relataram que independentemente do sistema de resina composta
indireta utilizado para inlays o jateamento associado a sinalização são os tratamento de superficie
que apresentam os maiores valores de resistência de união seguido de jateamento, após asperização
de superficie com ponta diamantada e por último as superfícies não tratadas. Logo, pode-se afirmar
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que o tratamento de superficie e a rugosidade, bem como os materiais dos inlays têm impacto na
resistência de unido e na retenção das restaurações indiretas.

2.9 CIMENTAÇÃO

0 procedimento de cimentação segundo Blank (2000) é o passo mais critico do processo e
requer atenção precisa para os detalhes, pois o sucesso das restaurações indiretas depende de um
conjunto de fatores como o tratamento de superficie, adaptação das peps, espessura de película do
cimento e o tratamento da estrutura dental.
A ampliação das indicações das restaurações indiretas de resina composta aumentou e se

firmou nos últimos 20 anos, devido ao desenvolvimento de materiais mais resistentes e com
melhores propriedades físicas, aliado a criação de sistemas adesivos mais eficazes e cimentos
resinosos apropriados, aumentando portanto o número de restaurações adesivas indiretas na
Odontologia (MONDELLI et al., 1998; BLANK, 2000; SUSIN et al., 2003).
A adesão adequada na interface dente/restauração é crucial para o sucesso destas

restaurações adesivas e depende da uniformidade da camada híbrida (SUSIN; OLIVEIRA JÚNIOR;
ACHUTT1, 2003) que é denominada por Perdigão e Ritter (2001) como sendo a penetração do
adesivo na camada de coldgeno previamente desmineralizada pelo condicionamento ácido. A

obtenção desta camada adequadamente é de suma importância para a longevidade dos inlays e
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onlays de resina composta, reforçando a estrutura dental remanescente, promovendo adequado
selamento marginal e prevenindo a infiltração.

Os sistemas adesivos em combinação com os cimentos resinosos provêem adaptação
marginal aceitável clinicamente e o selamento entre a restauração indireta e a estrutura dental.
(GUZ1VIAN-RUIZ et al., 2001).

Segundo Guzmán-Ruiz et al (2001) e Becker (2002) todas as margens cervicais e gengivais
localizadas em dentina ou além dessa apresentavam infiltração entre

o cimento resinoso e a

superficie dentindria. Logo, sempre que possível, as margens devem ser mantidas em esmalte
(MONDELLI et al., 1998).

A impregnação do primer adesivo dentro da zona de dentina desmineralizada para formar
uma camada híbrida adequada não só é de relevância para a força de unido como também para
formar uma interface integra (GUZMAN-RUIZ et al., 2001).

Todo cirurgião-dentista quando utilizar sistemas adesivos deverá seguir as orientações do
fabricante e adotar cuidados especiais em relação a secagem da dentina, uma vez que esta irá
determinar a qualidade da camada híbrida formada levando ao sucesso ou falha na longevidade das
restaurações indiretas de resina composta (SUSIN; OLIVEIRA JÚNIOR; ACHUTTI, 2003).

unanimidade entre vários autores que o ponto critico das restaurações indiretas recai
exatamente sobre a cimentação, pois se usarmos cimentos não adesivos estes irão apenas ocupar
espaço além de apresentar menor resistência a compressão e a tração, podendo levar a falhas por
fratura nesta camada. A cimentaçâo de restaurações indiretas de resina composta com cimentos
resinosos pode gerar vários problemas, dentre os quais, desgaste e solubilidade, o que pode ser
minimizado com uma ótima adaptação da restauração. (MONDELLI et al., 1998; BECKER, 2002).
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Thordrup; Isidor; Horsted-Bindslev (2000) analisaram 4 tipos de materiais estéticos
utilizados para restaurações indiretas e observaram que durante o período de avaliação (11 anos) a
adaptação marginal não permaneceu estável, devido a abrasão desigual e aspereza da linha de
cimento, provavelmente causada pela desintegração desta linha exposta ao meio bucal. Observaram
também uma mudança na textura de superfície dos inlays executadas com resina composta
processada laboratorialmente. Embora a longevidade clinica dos diferentes tipos de inlays parece
ser aceitável, devemos questionar o seu custo-beneficio em relação as restaurações diretas de resina
composta.

Becker (2002) avaliou a microinfiltração marginal em restaurações posteriores em resina
composta, comparando métodos diretos e indiretos em preparos MOD, divididos em 4 grupos
conforme o término da parede gengival. Utilizou fotografias para a avaliação mostrando que houve
uma diferença estatisticamente significante entre restaurações diretas com término da parede
gengival em nível da JCE quando comparada com as restaurações indiretas com término no mesmo
nível. Os resultados deste trabalho mostram que todas as técnicas e materiais restauradores
utilizados apresentam alguma infiltração marginal, embora as restaurações indiretas apresentem
melhores resultados que as diretas, tanto com término cervical em esmalte ou dentina.

A utilização de cimentos adesivos com habilidade para aderir não apenas na estrutura dental,
mas também a superfície interna da restauração indireta transforma o conjunto dente/restauração em
um monobloco distribuindo as forças e reduzindo o potencial de fratura (MEYER, 2003).

Para MondeIli et al. (1998) a cimentação com agentes resinosos de dupla polimerização
mais vantajosa pois além de possibilitarem a polimerização fisica por luz halógena e química
induzida por aquela, permitindo assim, uma completa reação nas areas internas onde a luz não pode
alcançar. Como se adere à estrutura dentária ocorre um vedamento da interface da restauração,
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diminuindo o nível das discrepâncias marginais. 0 cimento dual, por sua vez, também apresenta
evidências de contração de polimerizaçâo e alguns trabalhos mostram que a contração desse agente
cimentante é maior que a resistência adesiva entre ele e a dentina. A adesão parece ser efetiva entre
o cimento e a resina, mas não entre o cimento e a dentina. Assim, a restauração deveria apresentar a
melhor adaptação possível para que a película de cimento resinoso fosse minima e
conseqüentemente sofresse menor índice de contração de polimerização.

Os passos básicos para cimentação segundo MondeIli et al. (1998); Bouschlicher; Cobb;
Vargas (1999); Blank (2000); Baratieri et al. (2001); Guzman-Ruiz et al. (2001) e Meyer (2003)
são:

a) condicionamento Acido do esmalte e após na dentina, não excedendo 15s;

b) lavar e remover o ácido cuidadosamente;

c) secar a dentina sem desidratá-la para evitar o "colapso das fibras coligenas"
(GUZMÁN-RUIZ et al., 2001; SUSIN; OLIVEIRA JUNIOR; ACHUTTI, 2003);

d) aplicar o adesivo por 30s, respeitando sempre as orientações do fabricante;

e) volatilizar o solvente com leves jatos de ar;

polimerizar o adesivo separadamente por um período de 10s a uma intensidade de luz de

400 a 600mW/cm2;

g) limpar a superficie interna da peça com ácido fosfórico a 37% para ativar a superficie;
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h) jatear a superficie com óxido de alumínio 501.1m ou utilizar o sistema CoJet-Sand para
asperizar a superficie;

i) aplicar o silano para potencializar a união química entre a resina composta e o cimento;

manipular o cimento resinoso escolhido conforme as instruções do fabricante. A maioria
dos autores recomendam cimentos resinosos de dupla cura, com baixa viscosidade,
espessura de película entre 20 e 25 microns. Colocar dentro de uma seringa Centrix
(Centrix Inc., Shelton, Connecticut) e injetar dentro do preparo, isto permite que o
cimento seja distribuído uniformemente, promovendo uma melhor adaptação nas
paredes cativárias. Assentar a peça e remover os excessos mais grosseiros. Fazer uma
polimerização inicial com uma unidade fotoativadora com intensidade de luz entre 400 e
600mW/cm 2 de 3 a 5s. Neste período o cimento inicia a fase gel, e os excessos podem
ser removidos com uma cureta afiada como o Scaler H6/H7 (Bisco, Inc., Schaumburg,
Illinois, U.S.A.) ou com uma lamina de bisturi descartável n° 12. Uma vez a peça ter
sido limpa dos excessos do cimento resinoso, uma generosa camada de glicerina ou gel
transparente antioxidante solúvel (KY — J&J, Oxiguard — Kuraray ou Gel Viking — KG
Sorensen) é aplicada por todas as margens expostas e polimerizada por 1 a 2min. 0
dique de borracha é então removido, e se necessário o ajuste oclusal pode ser feito, com
instrumentos rotatórios para acabamento de resina.
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2.10 AJUSTE OCLUSAL E POLIMENTO

Após a cimentação e remoção do dique de borracha deve-se checar a oclusão, tanto em
habitual quanto em relação cantrica e lateralidade para evitar contatos prematuros sobre a
restauração ou a linha de cimentação. Faz-se necessário uma tomada radiográfica interproximal
para diagnosticar possíveis excessos (BARATIERI et al., 2001).

0 polimento deve ser executado com discos flexíveis de óxido de alumínio, pontas
diamantadas, siliconizadas e tiras de lixa ultrafinas de diamante.

Torna-se estratégico avaliar a oclusão antes da cimentação para minimizar os ajustes póscimentação. Blank (2000) citou a existência de uma pasta especifica para a prova das restaurações
indiretas de resina composta. Se alguma discrepância for identificada as restaurações poderão ser
ajustadas internamente com instrumentos rotatórios diamantados.

Como passo final o conjunto restauração e superficies marginais podem ser condicionados e
resselados com um selante resinoso sem carga especifico para este fim, com o objetivo de vedar
todas as microfendas criadas durante o processo de ajuste e polimento o que pode reduzir
significativamente os desgastes da maioria das restaurações indiretas (BARATIERI et al., 200
BLANK, 2000) Após o resselamento pode-se utilizar um gel antioxidante solúvel para melhorar a
polimerização do selante e promover uma polimerizaçâo adicional a nova superficie da restauração
(BARATIERI et al., 2001).
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3 DISCUSSÃO

Ao serem comparados os resultados obtidos em cada trabalho cientifico, observou-se que os
inlays e onlays de resina composta são uma técnica simples e efetiva. Sendo que para a maior
longevidade destes procedimentos a condição sine qua non é a correta seleção do caso, pois que
ainda nenhum material restaurador está recomendado para todas as circunstancias clinicas.

Fuhrer (1995) destacou que a melhora nas propriedades fisicas das resinas compostas de
primeira geração ocorreu graças à incorporação de alta quantidade de carga.

E, para Araújo (2001) o renascimento da técnica das restaurações indiretas ocorreu na
década de 80.

Segundo Blank (2000) isto só foi possível mediante a introdução dos adesivos de terceira
geração que viabilizaram a união destas peças a estrutura dental remanescente.

Hirata et al. (2000) relataram que essas resinas tam sido adaptadas de materiais concebidos
para a aplicação direta em consultório, com bom comportamento clinico, sendo sua diferença
principal na forma de polimerização oferecendo um acura mais completa.
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A ampliação das indicações das restaurações indiretas de resina composta aumentou e se
firmou nos últimos 20 anos, proporcionada pelo desenvolvimento de materiais mais resistentes e
com suas propriedades fisicas melhoradas, aliado a criação de sistemas adesivos mais eficazes e
cimentos resinosos apropriados, tem aumentado significativamente o número de restaurações
adesivas indiretas na Odontologia (SUSIN; OLIVEIRA JÚNIOR; ACHTITTI, 2003).

As principais vantagens desta técnica descritas por Araújo (2001) são: contornos anatômicos
adequados, adaptação marginal, eficiência dos contatos proximais, cimentação adesiva, menor custo
quando comparadas as porcelanas, anatomia oclusal, estética melhorada, facilidade de obtenção e
reparo.

Vantagens semelhantes são apresentadas por MondeIli et al. (1998) que acrescentaram a
capacidade dos compósitos intensificarem a integridade estrutural dos tecidos cuspideos adjacentes.

Constatação também encontrada por Chain (2001) em função da restauração indireta ser
cimentada adesivamente.

Bell; Smith; Pont (1982) ressaltaram que a fratura das cúspides em dentes restaurados com
amálgama resulta da fadiga causada por trincas difusas, o que leva ao aumento do uso de materiais
adesivos que irão reforçar a estrutura dental e oferecer suporte para ao esmalte alterado pelo preparo
cavitário.

Corroborando com os trabalhos de Freitas et al. (2002) que encontraram como resultado
maior resistência à fratura para as restaurações indiretas de resina composta (cerômeros) quando
comparadas as restaurações diretas de resina composta e resistência a fratura superior a dos dentes
higidos correspondentes. Porém, este resultado deve ser questionado, uma vez que, em dentes
higidos, raramente ocorre a separação de cúspides devido a presença do teto da câmara pulpar e das
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cristas marginais que são estruturas de reforço natural. 0 efeito geral dos preparos intracorondrios
MOD criam um alongamento das cúspides diminuindo sua resistência, deixando-os mais suscetíveis
a fratura.
Miranda et al. (2003) avaliaram a resistência à fratura dos primeiros pré-molares superiores
restaurados com duas técnicas adesivas direta e indireta e constataram não existir diferença
significativa entre a resistência dos pre-molares restaurados com resina composta direta ou indireta,
pois os dois procedimentos forneceram aos dentes resistência equivalente a dos dentes higidos.
Segundo Chain (2001) alguns estudos clínicos e laboratoriais demonstraram que as
propriedades das resinas fotopolimerizaveis são melhoradas se este material for submetido a uma
polimerização secundaria através de calor (com ou sem pressão) ou a uma fotopolimerização

intensa, ou ainda à associação de mais de um destes fatores.
Para Baratieri et al. (2001) as restaurações indiretas permitem a manipulação e
polimerização do material em condições ambientais ideais controladas de luz, temperatura,

umidade, tempo e pressão, levando a contração de polimerização para fora da cavidade bucal,
minimizando seus efeitos sobre o conjunto dente-restauração.
Blank (2000) ressaltou que em ambientes de vácuo o polímero resultante obtem maior
resistência e melhores propriedades ópticas. Concordando com a maioria dos autores que a póspolimerização aumenta a dureza superficial das resinas compostas processadas laboratorialmente.
Pallensen e Qvist (2003) descreveram que além da pós-polimerização promover uma polimerização
mais uniforme e completa da resina, tornam estas restaurações mais biocompativeis.

Embora Souza (2003) não tenha observado melhora na dureza superficial nem na resistência
fratura com métodos de polimerização secundaria como calor ou umidade especiais.
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Nos trabalhos conduzidos por Bouschlicher; Cobb; Vargas (1999) a maior conversão de
monômeros em polimeros gera uma resina com maior estabilidade de cor. Porem carente de grupos
reativos quimicamente, necessitando de tratamento de superfície para promover adesão entre o
cimento resinoso e a restauração indireta.

Blank (2000) ressaltou a importância do jateamento com óxido de alumínio 501Am, pois além
da retenção micromecânica promove a remoção física de impurezas da superfície interna das
restaurações indiretas.

Nilsson et al. (2000) destacaram que a resistência ao cisalhamento

é diretamente

proporcional a rugosidade de superfície.

Meyer (2003) apontou a importância do uso de um agente de "molhamento" para diminuir a
energia de superficie facilitando a difusão do adesivo nas microretenções produzidas pelo
condicionamento ácido.

Segundo a maioria dos autores pesquisados é unânime que seja realizada a avaliação dos
contatos cêntricos antes do preparo, e mudanças no desenho da cavidade podem ser necessários
para evitar contatos oclusais sobre as margens da restauração para diminuir o risco de falhas e
aumentar a longevidade desta técnica resturadora.

Baratieri et al. (2001) contra-indicam inlays e onlays de resina composta para pacientes
brux6manos. Mas para Trushkowsky e Burgess (2002) esta técnica restauradora pode ser utilizada
em pacientes com hábitos parafuncionais, desde que, façam uso de protetores noturnos.

Não ha controvérsias entre os autores, quando referem-se a capacidade dos inlays e onlays
de resina composta serem acabados, polidos fora da cavidade bucal.
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As maiores divergências estão relacionadas ao preparo cavitário, pois enquanto alguns

pesquisadores indicam a redução de cúspides com menos de 2mm de espessura outros afirmam que
estas podem ser mantidas sem nenhum prejuízo para o remanescente dental e a resistência do
material restaurador.
Blank (2000) indicou uma redução em torno de 2 a 3mm, discordando do recomendado por
Terry (2001) e Baratieri et al. (2001).
Terry (2001) afirmou que todo esmalte deve ser suportado por dentina sadia, com urna
profundidade minima de 1,5mm e que a largura do istmo deve ter pelo menos 2mm. Já para

Baratieri et al. (2001) o esmalte deve estar sustentado por dentina higida ou preenchido com
material restaurador adesivo com uma redução axial de 1,5mm.
Uma das contra-indicações mais contundentes desta técnica está o excessivo desgaste da
estrutura dental remanescente, uma vez que, é necessário executá-lo com pontas diamantadas

troncocemicas para que as paredes do preparo cavitirio sejam expulsivas. E segundo Terry (2001)
esta divergência deve ser de 5 0 a 15° e para Baratieri et al. (2001) em torno de 100 a 12°.

Trushkowsky e Burgess (2002) determinaram que o término do preparo seja em chanfro
profundo para criar uma transição mais estética entre a estrutura dental e a restauração indireta
sacrificando maior quantidade de estrutura dental.
Para Tay e Wei (2001) o método indireto que utiliza o modelo flexível em silicona necessita
de mais ajustes, pois não existe modelo antagonista e as discrepâncias marginais são mais
acentuadas. E uma ótima técnica quando se deseja ganhar tempo, pois este pode ser confeccionado
em uma Única sessão. E segundo Guzmin-Ruiz et al. (2001) qualquer falha interna na peça pode ser
reparada sem prejuízo pelo cimento resinoso empregado na cimentação.
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Todos autores são unânimes em apontar a técnica indireta com modelo de gesso como a
mais efetiva, pois a peça resultante apresenta melhor adaptação marginal e conseqüentemente
menor espessura de película para o cimento resinoso; melhorando a integridade marginal, a
diminuição de cáries secundárias, sensibilidade pós-operatória e fracassos a curto prazo. Porém, são
necessários mais estudos longitudinais para elegermos as restaurações indiretas com resina
composta como protocolo de rotina de nossa clinica diária.
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4 CONCLUSÃO

1. Diante da literatura pesquisada é licito concluir que as restaurações indiretas de resina
composta são alternativas simples e efetivas, apresentando-se hoje como um recurso
para as grandes destruições coronárias de dentes deciduos e permanentes.

Alguns autores relatam que, atualmente, o clinico tem várias opções de técnicas e
materiais disponíveis para selecionar de acordo com cada caso clinico.

3. 0 avanço da tecnologia tem possibilitado a introdução das resinas compostas indiretas,
visando, desta maneira, preencher as lacunas deixadas pelas cerâmicas.

4. A escolha do material restaurador dependerá do caso clinico em questão, do custo final,
do grau de dificuldade de restabelecer contatos proximais e contornos anatômicos e do
remanescente dental. Deve ocorrer um maior esclarecimento aos profissionais a respeito
destas restaurações, pois, não são projetadas para substituir outras técnicas, mas sim para
complementar os serviços oferecidos.
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5. Pesquisas adicionais devem ser conduzidas para confirmar a eficiência das restaurações
indiretas de resina composta questionando a longevidade e o seu custo. HA necessidade
de um maior controle longitudinal, ainda que nenhum material restaurador possa ser
recomendado para todas as circunstancias clinicas.
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