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RESUMO

É cada vez maior a exigência de materiais restauradores estéticos por parte dos
pacientes no momento de restaurar dentes posteriores. Neste sentido, as
restaurações adesivas diretas com resina composta têm sido intensamente
utilizadas. Visando contribuir para o melhor entendimento do profissional no que diz
respeito es indicações, técnicas e os materiais disponíveis para uso em dentes
posteriores, na tentativa de aprimorar a qualidade

e a longevidade destas

restaurações, o presente trabalho revisa alguns aspectos da técnica restauradora
com resinas compostas em dentes posteriores.
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ABSTRACT

The need in using esthetic restorative materials has been increasing by patients at
the moment of restoring posterior teeth. In this sense, the adhesive direct
restoration with composite resin has been used a lot. To contribute for the better
professional's knowledge about the indications, technics and available materials to
use in posterior teeth, trying to improve the quality and longevity of these
restorations, this article revises some aspects about restorative technic with
composite resin in posterior teeth.
Key-words: Adhesive direct restoration, Posterior teeth.
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1 INTRODUÇÃO

Não há dúvidas que o material mais popular e mais indicado para dentes
posteriores é o amálgama, o seu valor não pode ser subestimado e a história da
performance clinica destas restaurações é ainda superior à das restaurações de
compósitos (RITTER, 2001; LOPES et al., 2002).
Porém cada vez mais os pacientes estão exigindo restaurações não metálicas
por razões estéticas e razões ambientais devido às dúvidas sobre a toxicidade do
mercúrio. Um novo termo - "amalgamafobia" - apareceu na midia gerando
insegurança nos pacientes e aumentando a demanda para substituir restaurações
de amálgama por restaurações estéticas (TORKUN ; AKTENER, 2001).
Este crescente desejo dos pacientes de terem restaurações quase
imperceptíveis tem contribuído para a popularidade de restaurações estéticas em
dentes posteriores (LOPES et al., 2002).
Por mais de três décadas as resinas compostas têm sido usadas em dentes
posteriores, mas infelizmente a sua performance clinica inicial foi frustrante, pois as
qualidades estéticas e conservadoras apresentadas por estes materiais quando
usadas em dentes anteriores foram prematuramente transferidas para a dentição
posterior. (BARATIERI et al., 2003)
Esta transferência prematura foi constatada por estudos clínicos que
observaram que o material aplicado aos dentes posteriores apresentava inadequada
resistência ao desgaste, infiltração marginal, cárie secundária e falta de contato
proximal. Este fato faz com que a maioria dos dentistas ainda esteja relutante quanto
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aplicação destes materiais em dentes posteriores (RITTER, 2001; LOPES et al.,
2002).
Todavia, estes materiais e os procedimentos envolvidos para o seu manuseio
passaram por grandes mudanças o que contribuiu para tornar o seu uso em dentes
posteriores cada vez mais freqüente.
Com o aprimoramento de técnicas que tornaram o uso destes materiais mais
fáceis e as melhoras nas propriedades físico-mecânicas, principalmente em relação
ao desgaste sofrido por estes materiais, bem como, as melhoras obtidas nas
propriedades de manipulação, e o desenvolvimento de sistemas adesivos efetivos
terminaram por reduzir a microinfiltração marginal e a sensibilidade pós-operatória
(TORKUN; AKTENER, 2001, RITTER, 2001, LOPES et al., 2002, LOPES; VIEIRA;
ARAUJO, 2004).
Atualmente, dentre as alternativas restauradoras livres de metal, as resinas
compostas são a primeira escolha devido à sua técnica relativamente simples, ao
seu baixo custo e ao seu índice de sucesso clinico satisfatório quando uma técnica
apropriada é utilizada. Além disso, as resinas compostas preservam a estrutura
dental de acordo com os conceitos da odontologia restauradora conservadora
(RITTER, 2001; LOPES et al., 2002, LOPES; VIEIRA; ARAUJO, 2004).
Apesar do sucesso clinico satisfatório, um índice de falhas foi documentado
relacionando a variação dos resultados com o material usado e o período avaliado
(RITTER, 2001).
A maioria dos problemas associados com as resinas posteriores pode estar
relacionada ao profissional, especificamente, falhas no entendimento e no uso da
técnica exata e na seleção do caso, que deve ser rigorosa.
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Deve-se ressaltar que estes materiais restauradores continuam sendo muito

sensíveis a técnica o que torna imprescindível a sua correta indicação, uma vez que
a maior razão de fracasso clinico 6, indiscutivelmente

o uso de técnicas

inapropriadas ( LOPES; VIEIRA; ARAUJO, 2004).
0 objetivo do presente trabalho foi de revisar alguns aspectos da técnica
restauradora com resinas compostas em dentes posteriores, visando melhorar o
conhecimento do profissional, compreendendo as indicações, técnicas

e os

materiais, aumentando a qualidade, o sucesso e a longevidade destas restaurações,
além disso, para ilustrar a importância dos procedimentos clínicos e da ação do
profissional no sucesso de tais restaurações serão apresentados três casos clínicos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

As restaurações de compósito em dentes posteriores são sensíveis à técnica
e a sua performance clinica depende muito da seleção do caso e da competência do
profissional.

E

necessário ao profissional, muitas vezes, ter conhecimento completo

de fatores relativamente complexos, tais como a fisiologia da dentina e a cinética da
polimerização, para obter sucesso na realização de restaurações em posteriores
com compósito. Existe muita controvérsia sobre muitos aspectos da técnica na
comunidade cientifica e muitos dados incertos na literatura.
Apesar destas limitações o uso de compósitos em dentes posteriores tem
aumentado. Com atenção a alguns passos da técnica pode-se conseguir
restaurações estéticas, duráveis e biologicamente compatíveis utilizando resinas
compostas.

2.1 Seleção do caso (Indicações)

Para alcançar os melhores resultados com resina composta em dentes
posteriores é importante que sejam respeitadas algumas limitações que esses
materiais e técnicas apresentam e, assim sejam reduzidas as possibilidades da
ocorrência de sensibilidade pós-operatória e uma redução da taxa de desgaste
oclusal.
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Assim sendo, a obtenção do sucesso clinico com esses materiais depende da

observação de alguns pontos cruciais defendidos por diversos autores (BARATIERI;
CHAIN, 1998; LOPES et al., 2002; BARATIERI et al., 2002) e aqui apresentados de
forma resumida:

a) verificação prévia dos contatos oclusais : os aspectos oclusais devem ser
analisados, assim a maior porção das forças oclusais deve ser suportada por
estrutura dental. Alem disso, contatos intensos na área do preparo podem
contra-indicar a utilização de resinas compostas, uma vez que estes
ocasionam muito mais desgaste na restauração e podem causar fraturas

catastróficas devido à concentração de tensões geradas pela cúspide
antagonista;

b) tipo de restaurações nos dentes antagônicos e observação da presença de
facetas de desgaste : restaurações cerâmicas nos dentes antagônicos e
presença de facetas de desgaste sugerindo hábito parafuncional podem
contra-indicar a realização de restaurações com resina composta em dentes
posteriores;
C) tamanho da abertura oclusa!: o istmo do preparo cavitário, preferencialmente,
não deve ultrapassar um terço da distância intercuspidea. Preparos maiores
podem diminuir a resistência do compósito ao desgaste;

d) posição do dente no arco : quanto mais distalmente localizar-se o dente,
maior será o desgaste da restauração devido à maior força incidente.

Restaurações de resina em pré-molares possuem melhor performance clinica
que aquelas em molares;
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e) correto ajuste da restauração : a restauração deve estar corretamente

ajustada em relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual,

e em

movimentos de lateralidade, pois dessa maneira terá a possibilidade de
resistir melhor aos desafios oclusais e a ocorrência de sensibilidade Osoperatória será menos provável.
f)

motivação do paciente para consultas de manutenção : o profissional, após

analisar as condições para a restauração, deve educar o paciente quanto ás
limitações do uso de resinas compostas em posteriores. 0 paciente deve
estar certo que as resinas compostas não possuem o mesmo tempo de
avaliação e a história dos amálgamas, e acima de tudo da necessidade de
retornar para avaliações periódicas e futuros reparos, reselamentos ou
ambos. A não compreensão e a falta de motivação do paciente constituem-se
em fatores negativos para a terapia restauradora com resina composta.
Para Baratieri et al. (2002) e MondeIli et al. (2004) a observação destes fatores
não descarta que o profissional obedeça ás indicações estabelecidas e consagradas
na literatura para o sucesso clinico da utilização deste material, que são:
a) restauração de lesões cariosas oclusais, proximais, ou ambos de tamanho
pequeno a médio;
b) substituição de restaurações oclusais proximais e ocluso-proximais também
de tamanho pequeno a médio;
c) selamento de cicatriculas e fissuras;
d) lesões primárias

classes I

e

II que condicionam preparos cavitários

conservadores modificados para restaurações adesivas;
e) locais onde a estética é importante;
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f)

pacientes alérgicos a metais.

Segundo MondeIli et al. (2004), a última recomendação da American Dental
Association (ADA), de 1998, admite o uso do sistema restaurador estético de uso
direto para restaurar cavidades de classe II, de tamanho moderado, em pré-molares
e molares. Considerando os aperfeiçoamentos e as pesquisas laboratoriais e
clinicas ocorridos nos últimos anos, a classe odontológica aguarda com interesse
uma nova recomendação da ADA, quanto à extensão do uso desse sistema
restaurador além das limitações atualmente vigentes. MondeIli et al. (2004)
destacam que é importante lembrar que este órgão regulador ainda não endossou a
resina composta como substituta do amálgama em cavidades convencionais.
Além destes pontos a serem observados, Baratieri e Chain (1998) salientaram
que os procedimentos adesivos são complexos e altamente dependentes de alguns
princípios básicos para o seu sucesso, como:
a) os tecidos moles devem estar sadios e as margens do preparo devem situarse em nível gengival ou acima dele preferencialmente;
b) isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que contaminações de
quaisquer ordens podem ocasionar imperfeições deletérias. Técnicas
adesivas requerem um campo operatório perfeitamente limpo e isolado de
qualquer umidade ou contaminação por fluidos orgânicos.

2.2 Seleção da resina composta

A tarefa de selecionar resinas para restaurar diretamente dentes posteriores
vem, a cada dia, tornando-se mais fácil diante das inovações tecnológicas na área
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dos polímeros e à crescente demanda por materiais restauradores estéticos de
ótimo desempenho.
Segundo Baratieri e Chain (1998), uma das formas que o profissional possui
para selecionar o material ideal para restauração é baseando-se nas informações
técnicas dadas pelo fabricante. É importante ressaltar, no entanto que informações
como resistência à compressão ou tração, contração volumétrica, módulo de
elasticidade, dureza e outras não predizem o desempenho clinico do material e
devem, portanto serem interpretadas com precaução. Por outro lado, estudos
clínicos independentes de interesse comercial e conduzidos sob condições bem
conduzidas e controladas são uma excelente maneira de se avaliar o material,
constituindo-se num importante critério para a seleção do mesmo.
Ainda para a seleção do compósito restaurador devem ser consideradas a
resistência, a capacidade de polinnerização e a sua tonalidade (LOPES; VIEIRA;
ARAUJO, 2004).
Uma adequada polimerização da resina é um parâmetro importante para
assegurar restaurações suficientemente resistentes, tanto na superfície oclusal,
onde o material restaurador está submetido aos esforços mastigat6rios, quanto nas
superfícies proximais envolvidas na área de contato. Uma polimerização inadequada
pode levar a falhas na restauração, como fraturas e desgaste oclusal excessivo
(LOPES; VIEIRA; ARAUJO, 2004).
Da mesma forma, as cores mais claras são mais facilmente polimerizadas
que as cores mais opacas e escuras, devido a maior difusão de luz através de sua
estrutura. Por isso, em preparos mais profundos, é preferível usar cores mais claras

14

nos incrementos iniciais (LOPES; VIEIRA; ARAOJO, 2004; SENSI; BARATIERI;
MONTEIRO JUNIOR, 2004).
Observação da forma e anatomia do dente, sua inter-relação com os dentes

adjacentes e com os tecidos periodontais e a sua posição no arco são alguns dos
fatores que devem ser considerados para a escolha do material restaurador. Um
sistema de resina composta deve oferecer uma variedade de cores para reproduzir
as diferentes nuances que se pode encontrar no elemento dental e pelo menos uma
cor translúcida. Finalmente, o material restaurador ideal deveria combinar estas
propriedades estéticas com boas características de manipulação e resistência ao
desgaste (FERRARI; KUGEL, 1998).
Segundo Ritter (2001) três categorias de resinas têm sido indicadas para
restaurações posteriores: flow, híbridas e condensáveis.

2.2.1 Resinas Flow

As resinas flow são versões mais fluidas das resinas convencionais e são
indicadas:
a) para restaurações oclusais conservadoras ou preventivas;
b) como um material intermediário entre o adesivo e a resina restauradora;
c) como material restaurador de lesões cervicais de abfração.

2.2.2 Resinas Híbridas
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Os compósitos híbridos aparecem como o material disponível mais adequado
para a restauração de dentes posteriores. Para Ritter (2001) os compósitos híbridos
se tornaram sinônimos de compósitos posteriores. A resistência A compressão e a
resistência ao desgaste apresentada por estes materiais faz deles uma alternativa
adequada para aplicação em dentes posteriores (LOPES; VIEIRA; ARAUJO, 2004).
Refinamentos nas resinas híbridas levaram ao desenvolvimento das resinas
microhibridas. Estes materiais possuem excelentes propriedades físicas, são
relativamente anti-aderentes

e possuem uma capacidade de acabamento e

polimento ótima. As resinas microhibridas são apropriadas para restaurar áreas
sujeitas a desgaste, como cavidades classe I e ll e também são apropriadas para a
técnica incremental (FERRARI; KUGEL, 1998; LOPES; VIEIRA; ARAUJO, 2004).
Comparada As resinas microhibridas, os compósitos híbridos tradicionais são
mais exigentes em termos de polimerização, devido as diferentes tamanhos e
quantidades de partículas que influenciam no modo de polimerização e terminam por
exigir tempos de polimerização diferenciados (SENSI; BARATIERI; MONTEIRO
JUNIOR, 2004).
Apesar do sucesso, as resinas microhibridas apresentam algumas
desvantagens em relação As características de manipulação, tais como:
pegajosidade, que pode gerar porosidade pela inclusão de bolhas de ar quando o
material é manipulado, além do inconveniente de dificultar a obtenção do contorno
anatômico pela sua facilidade de deformação durante a manipulação (JACKSON;
MORGAN, 2000).
Outro problema físico inerente a todos os compósitos é a contração de
polimerização. Isto, em parte, pode levar a formação de fendas e microinfiltração
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aumentando a possibilidade de haver sensibilidade e cáries secundária (JACKSON;
MORGAN, 2000).
Este problema é discutido por Choi et al. e Davidson et al. (apud SENSI;
BARATIERI; MONTEIRO JUNIOR, 2004) que relataram a formação de fendas
quando um incremento de resina composta é inserido em uma cavidade. Segundo
os autores, o incremento se liga ás paredes do preparo através do sistema adesivo,
e durante a sua fotopolimerização se estabelece uma competição entre a força de

contração e a resistência de união à estrutura dental. Se o estresse de contração for
maior que a força de união entre a resina e o sistema adesivo, a interface pode se
romper dando origem a uma fenda, que predispõe a infiltração marginal e
consequentemente à descoloração marginal, sensibilidade pós-operatória e cáries
recorrentes, diminuindo a longevidade da restauração.

2.2.3 Resinas Nanoparticuladas

Recentemente foi introduzido no mercado um novo tipo de resina composta
fotopolimerizável: as nanoparticuladas (Filtek Supreme/3M Espe). Este novo tipo de
compósito foi desenvolvido especialmente para atender a crescente demanda por

restaurações mais simples e de qualidade estética superior, sendo indicada também
para restaurações diretas em dentes posteriores.
Diferentemente dos restauradores de microparticulas, cuja maior parte

é

composta por uma mistura de resina e resina/partículas pré-polimerizadas, o
compósito Filtek Supreme envolve dois tipos de partículas: nanométricas e
nanoaglomerados que são combinadas diretamente com a resina apropriada, de
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baixa contração. Esta característica confere ao material propriedades superiores as
dos compósitos híbridos como, melhor estética, mais fácil manuseio e capacidade de
manter a anatomia por longos períodos, segundo perfil técnico do 3M ESPE Filtek
Supreme (200-?).

2.2.4 Resinas Condensáveis

As resinas condensáveis foram desenvolvidas na tentativa de melhorar as
características de manipulação das resinas posteriores. Estes materiais são mais
rígidos que os compósitos regulares, facilitando a sua condensação e têm sido
comercializados como substitutos do amálgama, mas não passam de resinas
ligeiramente modificadas.
Os fabricantes das resinas condensáveis alegam que estes materiais, devido
a sua alta viscosidade, apresentam menor contração volumétrica. Esta sua maior
viscosidade é obtida através de algumas modificações nas suas partículas, tais
como tamanho, forma e distribuição. Relatos clínicos indicam que os compósitos
condensáveis facilitam a obtenção de contatos interproximais, mas pesquisas
mostram que a resistência à condensação destes materiais não difere muito dos
compósitos tradicionais (JACKSON; MORGAN, 2000; RITTER, 2001).
Esta característica combinada com uma maior profundidade de cura permite
ao clinico inserir um único incremento diminuindo assim

o tempo clinico e os

procedimentos de acabamento visto que possuem maior viscosidade (JACKSON;
MORGAN, 2000).
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Deve-se considerar que uma desvantagem das resinas condensáveis,
comparada às resinas híbridas tradicionais, é a sua capacidade inferior de
polimento. Isto pode ser resultado da porcentagem maior partículas inorgânicas e a
presença de partículas maiores. Além disso, muitas marcas de resinas condensáveis
não oferecem uma grande diversidade de cores e clinicamente algumas possuem
problemas em relação à translucidez (LOPES et al., 2004).
Desta forma, as resinas compostas condensáveis não deveriam ser vistas
como substitutas dos compósitos tradicionais. A técnica condensável pode ter
poucas vantagens, tais como: ser um procedimento simples para cavidades
extensas, e algumas propriedades mecânicas satisfatórias, como sua resistência
flexural e a sua profundidade de cura, entretanto estas propriedades devem ser
confirmadas através de estudos clínicos (LOPES et al., 2002).

2.3 Técnica de inserção do material

Devido à contração de polimerização que os materiais disponíveis no
mercado apresentam a técnica usada para inserção da resina se tornou um fator
importante para se obter sucesso clinico da restauração.
Por um tempo, a inserção em incremento único foi a única técnica utilizada
pelos profissionais. Devido à contração, quando a cavidade era preenchida
totalmente em um único incremento, o estresse de polimerização podia criar fendas
na interface dente-restauração. (FERRARI; KUGEL, 1998).
Ainda persiste a controvérsia se um único incremento deve ser colocado
contra todas as paredes simultaneamente antes da polimerização. 0 consenso é de
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que existe um estresse de polimerização que pode danificar a estrutura dental e as
margens da restauração (JACKSON; MORGAN, 2000).
É sabido que a contração de polimerização da resina é um dos fatores
diretamente responsáveis pela infiltração na interface dente-restauração. Assim,
cáries secundárias podem ocorrer uma vez que a infiltração marginal permite que a
interface dente-restauração seja invadida por bactérias. Entretanto, até mesmo
quando fendas não são encontrados nas margens da restauração, eles podem
causar problemas clínicos (LOPES et al., 2004).
Durante a mastigação, a deformação nas margens e interface da restauração
resulta em mudança dimensional o que pode causar dor devido á percolação dos
fluidos dentro dos túbulos dentinários. Além disso, a diferença de coeficientes de
expansão térmica da estrutura dental

e da resina pode levar a mudanças

volumétricas durante a troca de temperaturas. Muitos métodos têm sido
desenvolvidos para minimizar os problemas associados à contração de
polimerização das resinas fotopolimerizáveis.
Para evitar desconforto ao paciente e falhas das restaurações é que as
técnicas de inserção e polimerização têm sido extensivamente pesquisadas e muitas
são recomendadas (horizontal, obliqua, vertical, incremental), porém não existe uma
que seja universalmente aceita (RITTER, 2001).
Uma das técnicas mais comumente usada é a técnica incremental de
inserção que será discutida a seguir. Cabe ressaltar que para este estudo as
técnicas de inserção horizontal, vertical e obliqua, representam na prática variações
da execução dos incrementos da técnica incremental, o que leva a considerar as
suas discussões dentro de tal assunto para efeito deste trabalho.
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2.3.1 Técnica Incremental

Esta técnica permite uma polimerização mais uniforme da resina e como
resultado obtém-se uma diminuição na contração total (NEIVA et al., 1998).
Além disso, esta técnica torna possível a obtenção da correta morfologia
oclusal através da aplicação de múltiplas camadas de resina composta de diferentes
tonalidades e opacidades. Espátulas anti-aderentes e pincéis especiais são usados
para esculpir a restauração.
A resina é inserida na forma de pequenas esferas, para que cada detalhe
anatômico inserido no preparo seja reconstruido. Primeiramente, a superfície

proximal, se envolvida, deve ser restaurada. A parte oclusal é então restabelecida
com um pequeno incremento com tonalidade e opacidade similar à dentina. Cada
cúspide é então restaurada sucessivamente. A seguir, uma resina transparente com
características ópticas similares ao esmalte é inserida, dando a forma anatômica de

cada cúspide (LOPES et al., 2002; LOPES; VIEIRA; ARAUJO, 2004).
Devido à sua baixa viscosidade, as resinas compostas usadas nesta técnica
são facilmente modeladas. Apesar disso, deve ser tomado um certo cuidado quando
são manuseadas para que sejam bem adaptadas ás paredes da cavidade e
manipulação em excesso deve ser evitada pois isso pode aumentar a porosidade
(LOPES et al., 2002).
A ausência de excessos das restaurações obtidas quando utilizada esta
técnica torna os procedimentos de acabamento e polimento mais fáceis e quase
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desnecessários. A restauração será menos susceptivel ao desgaste oclusal e
infiltração marginal (LOPES et al., 2002).
Com a técnica condensável a cavidade é restaurada com excesso e então
finalizada e esculpida com pontas diamantadas e brocas. Este procedimento requer
um tempo clinico maior, não oferece um contorno anatômico satisfatório, a
adaptação marginal é negativamente afetada, a camada melhor polimerizada é
removida e verifica-se uma taxa de desgaste oclusal maior nestas restaurações
(LOPES et al., 2002).
Outra razão que justifica o uso da técnica incremental é que a resina se
contrai menos a cada incremento, pois o Fator C é menor e permite à resina escoar
durante a polimerização (LOPES et al., 2002).
0 Fator C, ou Fator de Configuração Cavitária, possui relação direta com o
estresse de contração. 0 fator C foi descrito como sendo a razão entre a área e as
superfícies aderidas e a área das superfícies livre, determinando desta maneira a
relação entre a forma do preparo cavitário e a capacidade de alivio das tensões
provenientes da contração de polimerização. Este alivio depende da capacidade de
escoamento dos materiais, ou seja, da sua deformação elástica e seu escoamento
para superfícies livres relaxando as tensões de contração e possibilitando uma
melhor união adesiva Feiltzer (1997 apud SENSI; BARATIERI; MONTEIRO JÚNIOR,
2004).
A técnica incremental é sempre preferível, pois resulta na formação de uma
quantidade menor de fendas na interface adesiva além de menor sensibilidade Osoperatória

e um melhor contorno estético da restauração. 0 estresse de

polimerização pode afetar a camada adesiva ou induzir a estresse na estrutura

22

dental comprometendo a integridade do dente e da restauração. (RITTER, 2001;
LOPES et al., 2004).
A técnica de inserção e polimerização incremental proporciona um controle
acentuado de cada incremento e permite a orientação da luz de acordo com a
posição de cada incremento, caracterização intrínseca da restauração com resinas
pigmentadas e a escultura da camada oclusal com um material mais translúcido.
O número de incrementos depende do volume da cavidade, ou seja,
cavidades profundas e largas requerem um número maior de incrementos. Um
tempo de polimerização de 20 s é recomendado a cada incremento e esse tempo
deve ser dobrado para cores mais escuras. Uma técnica incremental correta devolve
a morfologia oclusal e pode reduzir consideravelmente a etapa de acabamento da
restauração (FERRARI; KUGEL, 1998).

2.3.2 Técnica Condensável

Recentemente, resinas condensáveis foram desenvolvidas com o objetivo de
tornar mais simples as técnicas de restauração, pois a inserção destes materiais é
similar a do amálgama. Para atingir estas características de manipulação, cada
fabricante usou diferentes estratégias para eliminar a pegajosidade da resina. 0
aumento da viscosidade destas resinas aparentemente simplificou a técnica
restauradora para se obter um correto contorno proximal. Além disso, os fabricantes
recomendam incrementos de 5mm a cada polimerização para tornar o processo
mais eficiente (LOPES et al., 2002).
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Muitos profissionais preferem técnicas mais simples que demandam menor
tempo clinico, isto é possível com os compósitos condensáveis que apresentam
como características menor contração de polimerização e maior profundidade de
cura o que permite que sejam inseridos em incremento único na cavidade e pela sua
maior viscosidade permite que sejam condensados (LOPES et al., 2004). Apesar
das vantagens atribuídas ao material e à técnica, ainda existem muitas controvérsias
entre os autores a respeito das constatações clinicas de tais vantagens e dos
verdadeiros ganhos com tais procedimentos. Alguns estudos laboratoriais recentes
indicaram que as resinas compostas

condensáveis disponíveis

possuem

propriedades físicas capazes de assegurar seu sucesso por anos. Apesar disso, é
ainda cedo para garantir que estas qualidades laboratoriais se traduzirão na clinica
(LOPES et al., 2002).

2.4 Protocolo Clinico

Segundo Hilton (1996) diversos fatores devem ser considerados em uma
avaliação pré-operatória. Para ele, o protocolo clinico deve incluir passos que
possibilitem considerações a respeito das necessidades estéticas do paciente, a
ponderação dos prós e contras a respeito da escolha do material restaurador, a
oclusão do paciente e seu desgaste, bem como a avaliação das forças que irão

incidir sobre a restauração a ser realizada.
Desta forma, um protocolo clinico deve ser traçado pelo profissional antes do
inicio do tratamento a fim de facilitar e aumentar as possibilidades de êxito do

procedimento restaurador (BARATIERI et al., 2002).
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Para que os objetivos deste trabalho fossem atingidos e houvesse êxito dos
procedimentos restauradores, selecionou-se casos clínicos que tratam de lesões de

cárie oclusal e, por esse motivo, serão descritos a seguir os passos para o preparo
de cavidades somente tipo Classe I.
Quanto ao protocolo clinico,

pesquisou-se os procedimentos descritos e

propostos por autores como Hilton e Summit (1996), Ritter (2001), Baratieri et al.

(2002), Lopes; Vieira; Araújo (2004), os quais apresentaram condutas clinicas
bastante semelhantes entre si. Do confronto dos procedimentos propostos pelos
autores, elaborou-se a seqüência de passos que serão apresentados no protocolo
clinico proposto a seguir:

a) anestesia do dente do quadrante envolvido;

b) profilaxia dos dentes: pode ser realizada com escovas tipo Robinson, taças de
borracha, pasta profilática ou com jato de bicarbonato de sódio;

c) seleção de cor: para conseguir restaurações com aparência semelhante aos
dentes naturais o profissional deve desenvolver o seu senso de observação
para poder perceber as diferentes nuances de cor que a estrutura dentária
pode apresentar o que pode ser alcançado através de treinamento. Apesar de
muitos profissionais não considerarem essa etapa muito importante quando
se trata de dentes posteriores, onde o aspecto estético não é tão critico,
entende-se que uma restauração o mais semelhante possível da estrutura

dentária deve ser objetivo do profissional para a sua satisfação pessoal;
Após a escolha da cor básica (A ou B) o profissional deve selecionar a
intensidade da cor, para facilitar essa etapa deve-se aplicar e fotopolimerizar
um pequeno incremento de resina sobre a superfície oclusal. Neste momento
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também deve-se decidir sobre o uso de uma resina incisal observando o grau
de translucidez do esmalte do dente a ser restaurado. Além disso, deve-se
observar a presença de detalhes na supe rfície oclusal dos dentes adjacentes
e

esclarecer

o

paciente sobre a possibilidade de reproduzir essas

características na restauração e perguntar a sua opinião;

d) demarcação dos contatos interoclusais: os contatos interoclusais devem ser
marcados com papel articular em máxima intercuspidação habitual. Durante o
preparo da cavidade, esses pontos devem, preferencialmente, ser mantidos e
não envolvidos;
e) isolamento absoluto: muitas são as vantagens obtidas com

o uso do

isolamento absoluto: melhor visualização e acesso facilitado ao campo
operatório, proteção do paciente, proteção dos tecidos gengivais e melhora
na qualidade dos procedimentos restauradores, pois mantém o campo
operatório livre de contaminação por saliva e outros fluidos. Como os
procedimentos adesivos são delicados e sensíveis à técnica, o uso do dique
de borracha é altamente recomendado e vantajoso para restauração de
dentes posteriores com resina composta, pois falhas em manter um campo
seco e livre de contaminação poderá resultar em fracasso clinico Leinfelder

(apud SUMMIT, 1996);
f)

preparo cavitário: em lesões oclusais, o preparo deverá ficar restrito à área da

lesão cavitada. Em função disso, numa mesma superfície oclusal, poderá
haver a necessidade de executar mais de uma cavidade, enquanto a maior
parte da região de sulcos e fissuras continuará intacta e sem necessidade de
envolvimento pelo preparo cavitário. Em função da extensão da lesão no
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limite amelodentinário, geralmente, é necessária uma ampliação deste acesso
cárie dentinária para uma mais adequada visualização e instrumentação.
Essa ampliação deverá ser feita em alta rotação com pontas diamantadas ou
brocas esféricas. Para a remoção adequada da dentina infectada, brocas
esféricas lisas em baixa rotação, compatíveis com a extensão da lesão devem
ser utilizadas, sendo que curetas afiadas também podem ser usadas para
auxiliar na remoção da dentina amolecida infectada;

g) seleção da matriz: este procedimento é recomendado para cavidades oclusoproximais, que não são o foco das atenções deste trabalho e, assim, não será
descrito com maiores detalhes nesta revisão;
h) condicionamento ácido do esmalte/dentina: o esmalte e a dentina deverão ser
condicionados com ácido fosfórico a 32/40%. lnicialmente deve ser aplicado
sobre as margens de esmalte e em seguida para o interior da cavidade de
modo a contatar todas as paredes de dentina. Após 15s em contato com a
dentina, a cavidade deve ser lavada com um jato de ar-água e seca, com
bolinha de algodão ou papel absorvente, de modo que apresente um brilho
úmido. A secagem excessiva da dentina com ar deve, sempre que possível,
ser evitada. Apesar de alguns adesivos agirem bem sobre dentina seca, este
procedimento implica em sensibilidade pós-operatória. Apesar de bem
consolidado, o condicionamento ácido de esmalte e dentina ainda gera
controvérsias, e muitos são os sistemas adesivos disponíveis, cada qual com
o seu mecanismo de ação. Já existem no mercado os chamados primers
autocondicionantes (self-etching primers) que se propõem a eliminar a etapa
do condicionamento, o enxágüe da cavidade e a necessidade de secá-la,
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reduzindo o tempo total de operação. Além do tempo e a praticidade, outras
vantagens são apregoadas a estes primers: redução da sensibilidade Osoperatória, redução de irritações de pele ou mucosa e os promissores
resultados em laboratório quanto a força de união e selamento marginal.
Porém, as vantagens destes primers ainda estão em avaliação, sendo muito
recentes os estudos e pesquisas que apresentam resultados relevantes sobre
estes materiais (BARATIERI, et al.,2002; KURARAY, 2004);

i) aplicação e fotopolimerização do sistema adesivo: após o condicionamento, o
sistema adesivo selecionado deverá ser aplicado sobre esses tecidos e
devidamente polimerizado conforme as especificações do fabricante. Para
aplicação do sistema adesivo poderão ser utilizados pincéis ou esponjas
descartáveis, evitando que o adesivo acumule-se de forma irregular sobre as
paredes cavitárias. Após a sua aplicação sobre as paredes cavitárias os
adesivos devem apresentar um aspecto brilhante. 0 número de vezes que o
adesivo deverá ser aplicado, bem como sua forma de aplicação poderá variar
de fabricante para fabricante;
j)

inserção e fotopolimerização da resina composta: a discussão a respeito das
técnicas inserção já foi apresentada anteriormente neste trabalho. Conforme a
maioria dos autores apresentados no item 2.3.1 deste trabalho, a técnica de
inserção e polimerização incremental é extremamente recomendada. Inserir e
polimerizar a resina composta em camadas têm mostrado uma redução dos
estresses gerados nas paredes cavitárias durante a contração de
polimerização. A razão pela qual a inserção incremental predispõe as
restaurações a menor formação de fendas e menor infiltração marginal pode
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ser explicada pela minima contração de polimerização que ocorre em cada
incremento. Além disso, é possível com esta técnica a obtenção de
restaurações sem excessos, minimizando os procedimentos de recontorno,
acabamento e polimento. Deste modo, tem-se uma restauração menos
suscetível ao desgaste oclusal e a infiltração marginal;
k) aplicação de caracterizadores: as tintas caracterizadoras podem ser aplicadas
em dentes posteriores de duas formas: entre camadas de resina composta —
preferencialmente, após uma resina híbrida com maior opacidade, sendo
recoberta por um compósito translúcido, que permitirá a visualização da
caracterização acrescentando naturalidade; na superfície da restauração — a
grande desvantagem desta técnica é que a caracterização pode ser
facilmente perdida pelo desgaste. 0 pigmento deve ser aplicado com pincel
delicado, com cerdas afinadas, em várias camadas finas sendo
fotopolimerizadas individualmente. A caracterização das restauração deve ser
feita de maneira sutil e neste momento a opinião do paciente é o fator mais
importante a ser considerado;
I)

acabamento e polimento: estes procedimentos geram calor e interferem
negativamente, aumentando a possibilidade de microinfiltração marginal e a
criação de microfissuras na resina, por isso deve ser objetivo uma
restauração livre de excessos. Idealmente, uma restauração de resina não
deveria ter que ser polida pois o uso de instrumentos cortantes na resina já
polimerizada pode induzir a falhas na interface dente-restauração e na sua
superfície, comprometendo a sua performance. Quando a técnica incremental
é usada a necessidade de acabamento e polimento da restauração é minima.
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Entretanto, mesmo com materiais e instrumentos adequados é quase
impossível dar a restauração a sua forma final exata. Se necessário,
excessos de resina podem ser removidos com laminas de bisturi, discos de
óxido de alumínio também são bons instrumentos para dar contorno e
polimento à face vestibular e lingual da restauração. A anatomia da
restauração pode ser refinada com o uso de pontas diamantadas seqüenciais
que devem ser usadas num campo seco para facilitar a visualização. Bons
resultados no polimento das resinas híbridas podem conseguidos com o uso
de pastas de granulação extrafina e escovas ou pontas de silicone. 0
potencial de polimento das resinas varia de acordo com a marca por isso é
importante seguir as recomendações dos fabricantes;
m) tratamento pós-acabamento: com o objetivo de amenizar os efeitos negativos
dos procedimentos de acabamento e polimento citados anteriormente, é que
alguns profissionais têm usado um novo selamento das margens da
restauração com resinas fluida de baixa viscosidade especialmente
desenvolvida com este fim. Tais resinas possuem baixissima viscosidade e
conseguem penetrar efetivamente nas trincas, fissuras, ou ambas que por
ventura existam, diminuindo, com isso, a possibilidade de microinfiltração e o
desgaste da superfície. A técnica de selannento envolve: proteção dos dentes
adjacentes por meio do isolamento absoluto, condicionamento com ácido
fosfórico das superfícies acessíveis do dente restaurado, lavagem com spray
ar-água, secagem com ar e aplicação da resina fluida com o auxilio do pincel
ou esponja descartável. Após a aplicação do selante, utiliza-se um gel
transparente antioxidante solúvel sobre ele e polimeriza-se, então, por 30 s.
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Autores como Jackson e Morgan (2000) afirmaram que apesar de não existir
estudos que comprovem a eficácia deste procedimento, ele não pode fazer
mal algum a restauração.
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3 DISCUSSÃO

Apesar de ainda ter um tempo curto de uso quando comparadas as
restaurações de amálgama, e de haver algumas restrições quanto a sua indicação
para dentes posteriores por parte da ADA e de alguns autores, as restaurações de
resina demonstraram longevidade clinica similar (WILDER et al., 1999).
Durante a pesquisa para compor a revisão teórica deste trabalho, encontrouse diversos estudos que apresentavam dados sobre a performance clinica em longo
prazo dos compósitos, como os estudos de Wilder et al. (1999) que avaliaram o
desempenho clinico de quatro compósitos resinosos por um período 17 anos.
Autores como Tiirkun e Aktener (2001) que preocuparam-se com a avaliação da
performance clinica das diferentes marcas comerciais ao longo do tempo, avaliando
120 restaurações posteriores de resina composta usando três marcas comerciais
diferentes por um período de 24 meses. 0 que os autores concluíram nestes
estudos é que restaurações posteriores de resina em cavidades pequenas e médias
podem ser empregadas com sucesso por um período em torno de 20 anos e; que
após um período de 24 meses de acompanhamento os três materiais apresentaram
resultados satisfatórios, apesar de serem de fabricantes diferentes e apresentarem
composições diversas.
Deve-se acrescentar a esta discussão os resultados de um estudo realizado
por Rezwani-Kaminski; Kamann; Gaengler (2002) que avaliaram a susceptibilidade
de cárie secundária em restaurações de compósito em dentes posteriores depois de
18 e 20 anos, e mostraram que estas restaurações apresentavam condições clinicas
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aceitáveis, apesar da qualidade inferior dos materiais avaliados (Concise e Adaptic)
e da grande formação de fendas, nenhuma das 12 restaurações reavaliadas após 20
anos apresentaram cárie secundária.
Desta forma, as pesquisas comprovam que as resinas compostas apresentam
uma boa durabilidade e estabilidade em longo prazo e, que a marca comercial, bem
como a composição dos compósitos não podem ser apontados como o fator
determinante deste comportamento satisfatório ao longo do tempo.
Pode-se afirmar que com materiais com melhores propriedades, como os
lançamentos disponíveis no mercado, o que termina sendo de maior importância
para a longevidade das restaurações de resina composta em dentes posteriores é o
comportamento do operador. Uma vez que ele será o responsável por realizar a
seleção cuidadosa do caso e fazer uma aplicação correta da técnica prescrita.
Pode-se esperar que restaurações posteriores de resina realizadas sob
condições apropriadas

e monitoradas rotineiramente durem tanto quanto as

restaurações de amálgama. Porém, Rezwani-Kaminski; Kamann; Gaengler (2002)
apontam que um problema encontrado para realização de testes clínicos de longos
períodos com resinas,

é que os fabricantes alteram os seus produtos tão

freqüentemente que poucos materiais encontram-se inalterados no mercado após 3
anos.
Há

fortes evidências clinicas de que os procedimentos adesivos

e

restauradores com resina composta são sensíveis á técnica. Segundo Wilder et al.
(1999) pode-se discutir se os estudos de controle clínicos representam a prática
clinica diária, pois nestes estudos todos os passos da técnica de restauração são
realizados minuciosa e cuidadosamente pelos operadores — isolamento absoluto,
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correta aplicação da matriz e da cunha, inserção incremental do material, técnica
apropriada de polimerização e cuidadosa etapa de acabamento e polimento. Estas
restaurações são feitas sem nenhum controle rígido de tempo e, sabidamente, as
restaurações de resina consomem mais tempo que as restaurações de amálgama
na prática clinica diária dos profissionais.
Assim, na opinião dos pesquisadores, o sucesso depende primeiramente do
profissional e depois dos produtos selecionados. Um profissional preocupado com a
seleção do caso e com técnicas apropriadas pode realizar restaurações com
performance clinica comparada à do amálgama.
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4 CASOS CLÍNICOS

4.1 Caso clinico 1

0 paciente J.M.D.F, 24 anos, apresentou-se à Clinica de Pós-Graduação em
Dentistica Restauradora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para
realização de tratamento restaurador. Ao exame clinico, o dente 36 já apresentava
uma restauração oclusal de resina composta com suspeita de cárie recorrente pelo
aspecto escurecido do tecido junto à restauração (FIG.1

e 2). Após exame

radiográfico, detectou-se lesão de cárie sob a restauração (FIG.3). 0 paciente não
relatou ter tido sensibilidade dolorosa a nenhum estimulo neste dente. 0 dente
apresentava vitalidade pulpar, saúde periodontal e pouco acúmulo de placa. 0
paciente não apresentava facetas de desgaste ou qualquer alteração oclusal. A
restauração a ser substituída e a lesão eram de tamanho médio e não havia
contatos oclusais na margem cavosuperficial. Todos esses fatores, associados ao
desejo por estética do paciente e a necessidade de preservar estrutura dental sadia
apontaram para a decisão de uma restauração adesiva direta.
Após anestesia, foi realizada a profilaxia do dente com jato de bicarbonato e
então foi feita a seleção de cor. Neste momento, todos os detalhes anatômicos e as
características referentes à cor do dente foram anotados. Os contatos oclusais são
então marcados a fim de evitar contatos sobre as margens da restauração.
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Para evitar a contaminação do campo operatório e dessa maneira assegurar
condições para uma adequada adesão, foi realizado o isolamento absoluto com
lençol de borracha (FIG.4).
A restauração de resina foi removida com uma broca esférica diamantada de
tamanho compatível em alta rotação e sob refrigeração (1012/KG Sorensen) (FIG.5).
Muito cuidado deve ser tomado para não remover estrutura dental sadia e evitar o
aumento desnecessário do tamanho da cavidade. Após remoção da restauração,
obteve-se acesso á lesão cariosa que estava sob a restauração (FIG.6). Este tecido
cariado foi removido com o auxilio de broca esférica em baixa rotação e também
com curetas para dentina (FIG.7 e 8). Após o preparo, a cavidade foi lavada com jato
de água e seca (FIG.9).
Para o condicionamento ácido total foi aplicado ácido fosfórico a 35% (3M
ESPE) por 30s no esmalte e 15 s na dentina (FIG.10). Após lavagem da cavidade
com jato de ar/água, esta foi gentilmente seca com o auxilio de uma bolinha de
algodão e um leve jato de ar a fim de manter o estado ideal de umidade da dentina
(FIG.11). Já o esmalte, após a secagem, apresentou-se com aspecto branco opaco
(FIG.12).
0 sistema adesivo Single Bond (3M ESPE) foi aplicado com o auxilio de um
pincel descartável de acordo com a instruções do fabricante (FIG.13 e 14).
Os compósitos microhibridos são ideais para restaurações diretas em dentes
posteriores (RITTER, 2001). Neste caso clinico, foi utilizada

o compósito

microhibrido Filtek Z250 (3M ESPE). Devido ás inúmeras vantagens, já comentadas
no presente trabalho no item 2.3.1, a técnica incremental de inserção do material
restaurador foi adotada. As cúspides foram reconstruidas através da aplicação de
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pequenas porções do compósito (Z250-A3) utilizando uma espátula antiaderente
(American Eagle) e pincéis para dar acabamento As margens da restauração
(FIG.15). Os incrementos foram adequadamente polimerizados por 20s (FIG.16).
Antes da aplicação do incremento de resina translúcida para reproduzir o esmalte
(Z250-I), foi feita a caracterização da restauração com tinta marrom (Kuraray) nos
sulcos principais utilizando um pincel fino (Takanish 000/Renfert) (FIG.17). A
aplicação de caracterizadores neste momento evita a sua remoção durante os
procedimentos de acabamento e polimento da restauração.
A superfície da restauração foi recoberta com uma camada de gel isolante
(Oxiblock/TDV) e fotopolimerizada, permitindo uma melhor polimerização da camada
superficial através da exclusão do contato com oxigênio (FIG.18).
Após remoção do isolamento absoluto, a oclusão foi checada e nenhum
ajuste foi necessário. A restauração foi polida com escova Robinson e pastas para
polimento (Pohl e PolillfTDV). A FIG.19 mostra o aspecto final da restauração após 2
semanas.
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FIGURA 1 - Aspecto clinico oclusal demonstrando presença de cárie no elemento
36.

FIGURA 2 - Vista oclusal evidenciando a presença de uma restauração de resina
e o aspecto escurecido do tecido junto à restauração.
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FIGURA 3 - Radiografia interproximal confirmando a presença de cárie sob a
restauração.

FIGURA 4 - Após o isolamento do campo operatório com o dique de borracha pode
se observar em maior aumento a restauração de resina e pontos de cárie nos
sulcos.
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FIGURA 5 - Com uma broca esférica diamantada 1012, em alta velocidade, inicia-se
a remoção da restauração de resina.

FIGURA 6 - Após a remoção da restauração obteve-se acesso à lesão canosa

40

FIGURA 7 - 0 tecido cariado foi removido com o auxilio de broca esférica em baixa
rotação.

FIGURA 8 - Curetas para dentina também foram utilizadas para a remoção do
tecido cariado que é facilmente desprendido
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FIGURA 9 - Aspecto oclusal da cavidade concluida. Observar o fundo escuro da
cavidade (dentina reacional e esclerótica).

FIGURA 10 - Um gel de ácido fosfórico a 35% foi aplicado primeiramente sobre o
esmalte e em seguida na dentina por cerca de 15s.
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FIGURA 11 - Após lavagem da cavidade, esta foi seca com o auxilio de uma
bolinha de algodão a fim de manter o estado ideal de umidade da dentina

FIGURA 12 - Aspecto clinico após o condicionamento ácido com destaque para o
esmalte que se apresenta branco opaco e a dentina ligeiramente úmida.
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FIGURA 13 - Hibridização dos substratos de esmalte e dentina com o sistema
adesivo Single Bond (3M Espe).

FIGURA 14 - Aspecto oclusal com detalhe para a aparência do adesivo devidamente
aplicado sobre os tecidos condicionados. Observar que a dentina apresenta aspecto
brilhoso.
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FIGURA 15 - Após a inserção e fotopolimerização de pequenos incrementos de resina,
nesta etapa a anatomia oclusal já esta praticamente definida, restando apenas a
caracterização da restauração e aplicação da resina equivalente ao esmalte.

FIGURA 16 - Cada incremento de resina foi fotoplimerizado por 20s.
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FIGURA 17 - Aspecto da restauração após a caracterização dos sulcos com tinta
marrom e aplicação da resina translúcida para reprodução do esmalte.

FIGURA 18 - O Ultimo incremento de resina foi coberto por um gel antioxidante e
polimerizado por 5s criando um aspecto vítreo na restauração.
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FIGURA 19 - Aspecto clinico da restauração após 2 semanas.
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4.2 Caso clinico 2

0 paciente J.C.L., 22 anos, apresentou-se à clinica com sensibilidade
dolorosa ao frio no dente 36. Após exame clinico, observou-se a presença de uma
restauração fracassada de resina composta neste dente (FIG.1). 0 exame
radiográfico permitiu a observação de lesão cariosa sob a restauração e não havia
lesão proximal (FIG.2). 0 dente apresentava vitalidade pulpar e saúde periodontal.
Após anestesia de bloqueio do quadrante envolvido, foi feita a profilaxia dos
dentes com escova Robinson e pasta profilática, seleção da cor e demarcação dos
contatos oclusais (FIG.3).
0 dente foi então isolado (FIG.4) e procedeu-se a remoção da restauração
com broca esférica diamantada (1012/KG Sorensen) (FIG.5). Após acesso a lesão,
esta foi removida com broca esférica em baixa rotação (FIG.6) e a cavidade foi limpa
(FIG.7)
Neste caso clinico, foi utilizado um sistema adesivo autocondicionante. Esta
nova geração de sistemas adesivos possui aplicação mais simples, pois dispensam
o condicionamento ácido prévio, tentando, dessa forma, contornar os problemas
inerentes á técnica convencional do condicionamento ácido total. Como uma das
vantagens apresentadas por este produto é a diminuição da hipersensibilidade Osoperatória e neste caso clinico o paciente apresentava sensibilidade mesmo após
anestesia, optou-se por este tipo de sistema adesivo na tentativa de tirar proveito
dessa sua característica e para conforto do paciente após o procedimento
restaurador. 0 produto utilizado foi o Clearfil SE Bond (Kuraray), que se apresenta
na forma de dois frascos, um frasco contendo o primer acidico e o outro, o adesivo.
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A FIG.8 mostra a aplicação de ácido fosfórico a 35% (3M ESPE) nas margens de
esmalte da cavidade, isto se deve ao fato de haver dados incertos na literatura sobre
o

padrão

de condicionamento alcançado no esmalte com os adesivos

autocondicionantes. Como o condicionamento ácido total do esmalte com ácido
fosfórico não deixa dúvidas sobre a sua efetividade, decidiu-se aliar as duas
técnicas. Após lavagem da cavidade para remoção do ácido fosfórico, esta foi seca e
procedeu-se a aplicação do primer autocondicionante em toda a cavidade com a
ajuda de um pincel descartável, aguardou-se 20s e foi aplicado um leve jato de ar
por um período de 5s (FIG.10). Utilizando outro pincel, foi aplicada uma camada do
agente adesivo em toda a cavidade (FIG.12) seguida de um leve jato de ar com a
finalidade de espalhar uniformemente o adesivo e então foi feita a fotopolimerização
por um período de 10 s (FIG.13) com um aparelho de LED (Ultralume/Ultradent).
Concluida a aplicação do sistema adesivo (FIG.14), passou-se à inserção da
resina nanoparticulada Filtek Supreme (3M ESPE) na cor A3B pela técnica
incremental, aonde cada incremento apresentava espessura de 2mm

e foi

fotopolimerizado por 20s (FIG.15). A FIG.17 mostra o aspecto final da restauração.
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FIGURA 1 - Aspecto clinico do dente 36 apresentando uma restauração fracassada
de resina composta e suspeita de lesão sob a restauração.
FIGURA 2 - Radiografia interproximal confirmando a suspeita de cárie sob a
restauração.

:)0

FIGURA 3 - Vista oclusal destacando que a maioria dos contatos oclusais estão
localizados em estrutura dental, o que favorece a opção por resina de uso direto.
FIGURA 4 - Aspecto do dente após isolamento absoluto com dique de borracha.
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FIGURA 5 - Remoção da restauração com broca esférica diamantada.

FIGURA 6 - Para remoção do tecido cariado, utilizou-se broca esférica lisa em
baixa velocidade.

FIGURA 7 Aspecto da cavidade após remoóát) Ja
-

FIGURA 8 Condicionamento ácido das margens de esmalte da cavidade com
ácido fosfórico 35% por 30s. Após lavagem, o esmalte foi seco com jatos de ar.
-
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FIGURA 9 - Detalhe do primer acidico do sistema adesivo autocondicionante
Clearfil SE Bond (Kuraray)
FIGURA 10 - Aplicação do primer autocondicionante nas paredes cavitárias com
um pincel descartável. Após 20s foi aplicado um leve jato de ar por 5s.
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FIGURA 11 - Detalhe do agente adesivo do sistema autocondicionante Clearfil SE
Bond (Kuraray)

FIGURA 12 - Após aplicação do agente adesivo na cavidade com um pincel
descartável, sobre esta camada foi aplicado um leve jato de ar a fim de espalhá-la
sobre todas as paredes.
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FIGURA 13- Fotopolimerização por lOs do sistema adesivo.

FIGURA 14 - Aspecto brilhoso da cavidade após aplicação do sistema adesivo.
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FIGURA 15 - Fotopolimerização por 20s do Ultimo incremento de resina equivalente
a dentina.

FIGURA 16 - Aspecto da restauração antes da caracterização dos sulcos e
inserção da porção de resina equivalente ao esmalte.
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FIGURA 17 - Aspecto final da restauração
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4.3 Caso clinico 3
Neste caso clinico foi utilizada a técnica da matriz de acrílico. Segundo
Baratieri et al (1996) com esta técnica consegue-se realizar restaurações de resina
composta em dentes posteriores em menor tempo comparada aos métodos
tradicionais. Além disso, além da restauração apresentar os mesmos detalhes
anatômicos do dente antes do preparo, o tempo necessário para os procedimentos
de ajuste, acabamento e polimento é substancialmente reduzido. Esta técnica está
indicada nos casos de restaurações Classe I e Classe ll onde a superfície oclusal
e/ou proximal não tenha sofrido alterações devido ao processo carioso.
CI paciente J.M.D.F., 24 anos, apresentou-se à Clinica para restauração do
dente 46. Ao exame clinico, o dente apresentava alteração de cor devido a presença
de um processo de cárie, apesar da superfície oclusal estar intacta (Fig.4.3.1). A
radiografia interproximal revela uma lesão cariosa oclusal no dente 46 (Fig.4.3.2).
Para confecção da matriz de acrílico, todo o dente, e também os dentes
adjacentes, foram isolados com vaselina (Fig.4.3.3). A matriz pode ser
confeccionada na mesma consulta em que o dente for restaurado, ou caso contrário,
até ser utilizada deve ser mantida em meio úmido para que não sofra alteração. Um
pincel é utilizado para levar pequenas porções de resina acrílica até o dente
(Fig.4.3.4) até que toda a superfície oclusal seja preenchida. Deve-se ter cuidado
para que a resina acrílica penetre em todas as áreas que serão envolvidas pelo
preparo sem a inclusão de bolhas de ar.
Depois da resina acrílica estar polimerizada, a matriz pode ser removida. Um
pequeno cabo de resina acrílica pode ser incorporado 5 superfície oclusal da matriz
para facilitar o seu manuseio. A figura 4.3.5 mostra a matriz posicionada e também a
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sua extensão além da superfície oclusal. Esta extensão é importante pois facilita o
correto posicionamento da matriz no momento da restauração. Antes de sua
utilização a matriz deve ser lubrificada com vaselina liquida para que ganhe
transparência e permita uma melhor passagem da luz para polimerização da resina
e também para que não grude na resina quando entrarem em contato.

As etapas de preparo da cavidade, condicionamento ácido e aplicação do
sistema adesivo (Single Bond/3M ESPE) estão ilustradas nas Figuras 4.3.7 a 4.3.9.
Para restauração desta cavidade foi utilizada a resina micro -híbrida Filtek
Z250 (3M ESPE) na cor A3. Esta foi inserida na cavidade pela técnica incremental. A
cada incremento a matriz deve ser provada para verificar se algum excesso de
resina não está impedindo a sua adaptação. Antes da fotopolimerização do último
incremento de resina a matriz foi cuidadosamente posicionada (Fig.4.3.11) e então
este último incremento foi polimerizado por 20 segundos, removeu-se a matriz e a
restauração foi fotopolimerizada por mais 40 segundos adicionais.
A figura 4.3.12 mostra o aspecto final da restauração e a figura 4.3.13 mostra
a restauração após 15 dias.
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FIGURA 4.3.1
Vista oclusal do elemento dental 46 demonstrando a presença de pontos de cárie
nos sulcos e o aspecto escurecido do esmalte em algumas regiões. Observar a
riqueza de detalhes ant6micos e apesar da presença da lesão, praticamente não há
cavitação oclusal, o que favorece o emprego da técnica da matriz de acrílico.

FIGURA 4.3.2
Radiografia interproximal confirmando a presença de lesão.
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FIGURA 4.3.3
Antes da confecção da matriz de acrílico, o dente é isolado com vaselina. Os
excessos devem ser removidos com suaves jatos de ar

FIGURA 4.3.4
Com o auxilio de um pincel, pequenas porções de resina acrilica incolor são
aplicadas sobre a região de sulcos e superfície oclusal de modo o penetrar nessas
áreas e melhor copiá-las.
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FIGURA 4.3.5
Aspecto da matriz finalizada destacando a sua extensão além da superfície oclusal

FIGURA 4.3.6
Com uma broca esférica em alta rotação o preparo cavitário na região do sulco é
iniciado.
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FIGURA 4.3.7
Aspecto do preparo concluído e limpo.

FIGURA 4.3.8
Um gel de ácido fosfórico a 35% 6 aplicado primeiramente em esmalte e em
seguida na dentina por aproximadamente 15 segundos.
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FIGURA 4.3.9
Vista oclusal após condicionamento ácido do esmalte e dentina e aplicação do
sistema adesivo com o auxilio de um pincel descartável.

FIGURA 4.3.10
Vista oclusal da cavidade sendo preenchida com a resina. A cada incremento a
matriz é provada para verificar a sua adaptação.
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FIGURA 4.3.11
Após a aplicação do último incremento de resina, a matriz já lubri fi cada é
posicionada e procede-se a polimerização inicial por 20 segundos, em seguida a
remoção da matriz complementa-se a polimerização por mais 40 segundos.

FIGURA 4.3.12
Aspecto oclusal após a remoção da matriz e da remoção de excessos da
restauração.
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FIGURA 4.3.13

Aspecto oclusal da restauração concluida.
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5 CONCLUSÃO

Para se conseguir resultados satisfatórios nas restaurações de dentes
posteriores com resinas compostas, os profissionais devem prestar muita atenção
em cada passo que realizam neste procedimento. Ter um campo corretamente
isolado, fazer a correta aplicação do sistema adesivo, realizar a seleção do material
restaurador, fazer a inserção e polimerização do compósito, bem como efetuar
adequado e correto acabamento da restauração são alguns dos pontos críticos que
devem merecer atenção cuidadosa.
É de conhecimento dos profissionais que, uma

restauração de resina

geralmente requer mais tempo que uma restauração de amálgama para ser
realizada no consultório, por causa dos procedimentos envolvidos em seu protocolo
clinico e, por esse motivo, muitos profissionais evitam oferecer esta

opção

restauradora em dentes posteriores aos seus pacientes.
Entretanto, uma restauração estética direta em dentes posteriores não pode
ser considerada um procedimento complexo porém, ela requer o uso de uma técnica
exata e instrumentos específicos para obter resultados que correspondam às
expectativas de durabilidade e estética dos pacientes. Falta de atenção a detalhes
da técnica resultam em falhas precoces.
Verificou-se que os novos materiais utilizados nos casos clínicos são na
verdade aprimoramentos dos materiais já existentes, criados com a finalidade de
tentar simplificar ou eliminar passos existentes no protocolo clinico de realização de
uma restauração de resina composta em dentes posteriores.
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È sabido que os profissionais para "ganhar" tempo no consultório, "pulam"

etapas do protocolo e terminam comprometendo a durabilidade das restaurações
realizadas. Desta forma, os fabricantes de materiais tentam simplificar o protocolo
clinico, sem afetar a durabilidade das restaurações, realizando a introdução de
novos e melhores materiais.
Um exemplo de material criado com esta finalidade, e testado neste trabalho,
foi o primer autocondicionante (self-etching primer). A percepção de "ganho" de
tempo com o uso do material não foi considerada relevante na realização do caso
apresentado neste trabalho, uma vez que foi necessário realizar o condicionamento
com ácido fosfórico nas margens de esmalte da restauração. Assim, apesar do novo
material eliminar etapas do protocolo clinico proposto, ele necessitou do
procedimento com o ácido, pelo fato de ainda existirem muitas dúvidas na literatura
a respeito da relevância, incidência e freqüência de defeitos marginais de adaptação
e retenção

das restaurações condicionadas com este material (PERDIGÃO;

GERALDELI; HODGES, 2003).

Este tipo de dúvida durante a realização dos casos clínicos foi comum, uma
vez que o presente trabalho apresentou o uso de alguns novos materiais e
tecnologias, que ainda são considerados tendências entre os autores pesquisados
na literatura.

Como toda a tendência, o que foi apresentado nos estudos de caso está
sujeito a maiores estudos e confirmações das suas propriedades e características a
longo prazo, para que sejam

corretamente

avaliadas as suas vantagens e

desvantagens através de acompanhamentos clínicos periódicos.
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Outro fator importante na escolha

do primer autocondicionante ocorreu

pensando-se na possibilidade de reduzir a sensibilidade pós-operatória, conforme
afirmado pelos fabricantes. Esta vantagem foi confirmada na prática, uma vez que o
paciente não relatou sensibilidade com o novo produto e, terminou por relatar "dor"
com o uso da técnica convencional de condicionamento ácido.
No momento o que pode ser afirmado sobre a importância dos materiais e
tecnologias utilizadas é que eles são adequados ao protocolo clinico proposto neste
trabalho, e na literatura, para a realização de restaurações de resina composta em
dentes posteriores.
Finalmente, o mais óbvio beneficio das resinas posteriores é a estética. A
tendência das restaurações posteriores de resina é devido ao aumento da demanda
Por estética dos pacientes em todas as áreas da boca. Com esta crescente
demanda, os fabricantes têm introduzido novas gerações de materiais
restauradores.
Neste trabalho, utilizou-se resinas nanoparticuladas, que foram desenvolvidas
especialmente para atender a crescente demanda por restaurações mais simples e
de qualidade estética superior. As qualidades deste material são: melhor estética,
facilidade de manuseio e baixa contração, mantendo a anatomia por longos períodos
(DENTAL PRESS, 2003). Na realização do caso apresentado neste trabalho, não
verificou-se nenhuma diferença prática de manuseio e de estética em relação aos
compósitos microhibridos utilizados nos demais casos clínicos. As demais
qualidades deste material não foram avaliadas neste estudo, pois necessitam de
acompanhamento clinico de longo prazo.
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Os benefícios — tanto estéticos quanto funcionais — das restaurações de
resina em dentes anteriores já estão claros tanto para o profissional quanto para o
paciente. 0 mesmo não pode ser dito para as restaurações de resina composta em
dentes posteriores. Entretanto, muitos benefícios existem. Pela sua natureza, as
restaurações de resina são conservadoras, e esta conservação da estrutura dental
sadia é um grande beneficio para os pacientes, pois as pessoas estão vivendo mais
e mantendo os seus dentes. Melhores técnicas e materiais podem ser esperados no
futuro com maior conservação da estrutura dental do que é possível agora, os
pacientes terão melhores opções disponíveis quando precisarem de outro
tratamento (JACKSON; MORGAN, 2000).
Assim, os avanços obtidos no campo dos materiais, instrumentos e técnicas
restauradoras com resina composta em dentes posteriores são infindáveis e o seu
beneficio é indiscutível, tanto para o profissional quanto para o paciente. Diante da
disponibilidade de materiais com qualidades superiores e técnicas previsíveis, cabe
ao profissional informar-se e utilizar destes instrumentos a seu favor para obter
sucesso na sua clinica diária.
Como todo trabalho que se utiliza de estudo de caso, foram selecionadas
algumas possibilidades técnicas e materiais disponíveis para serem apresentados e
discutidos no decorrer deste trabalho, porém cabe ressaltar que as discussões aqui
apresentadas não são exaustivas sobre o tema e que existem outras possibilidades
técnicas e de materiais em estudo para a sua devida avaliação.
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