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RESUMO

A estética das restaurações sempre foi uma exigência para a Odontologia ,
especialmente nos dias atuais, quando se observa, cada vez mais, uma tendência
de o paciente optar por ter seus dentes restaurados com materiais que simulam a
estrutura dental. Dessa forma, este estudo teve como objetivo verificar na literatura
vigente quais as vantagens e desvantagens na utilização de resinas compostas na
técnica indireta. Como conclusão, veri fi cou-se que a técnica indireta com resina
composta tem sua importância pela facilidade na obtenção de melhores
restaurações no que diz respeito a contorno anatômico, oclusão, contato proximal,
polimento e adaptação marginal. A resina composta é indicada em restaurações
conservativas, principalmente quando a estética é exigida. Nesses casos, a resina
composta oferece, devido à sua possibilidade de combinar cores, uma forma de
tratamento impar.

Palavras-chave: Restauração indireta, resina composta.
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1 INTRODUÇÃO

Em decorrência do aumento na demanda de pacientes por restaurações que
sejam naturais em aparência e que proporcionem maior resistência ao desgaste, as
resinas compostas, dada a sua grande possibilidade de combinar cores, têm sido
largamente indicadas por profissionais e até exigida por pacientes como material
restaurador.
Embora as resinas compostas tenham evoluído bastante nos últimos anos,
principalmente quanto ao preparo conservador, ainda existem limitações quanto ao
seu uso em restaurações diretas.
0 coeficiente de expansão térmica da resina composta é maior que o da
estrutura dental, o que leva a diferentes alterações volumétricas do material
restaurador e do dente durante as variações de temperatura, exacerbando o
processo de microinfiltração marginal.
Várias pesquisas vêm sendo realizadas para avaliar o comportamento clinico
das resinas compostas em restaurações indiretas, sendo que alguns experimentos
têm mostrado não haver superioridade das resinas compostas aplicadas na técnica
indireta quando comparadas ás aplicadas na técnica direta. Porém, pelo fato de ser
uma técnica recente, poucos resultados conclusivos foram apurados. (BURNETTI.
2002).
0 objetivo do presente trabalho é verificar, na literatura, quais as vantagens e
desvantagens da utilização de resinas compostas na confecção de restaurações
indiretas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Variavelmente nova, a segunda geração de resinas compostas de laboratório
tern sido desenvolvidas, apresentando vantagens sobre os materiais restauradores
existentes.
Neste capitulo, são apresentados estudos e experiências realizados por
diversos pesquisadores sobre o uso de resinas compostas na confecção de
restaurações indiretas, bem como resultados obtidos, vantagens e desvantagens
constatadas.
No estudo realizado por Suzuki (2002), quatro resinas compostas indiretas de
segunda geração (Artglass, E3elleGlass, Sculpture e Targis) foram testadas quanto a
resistência ao desgaste e à dureza e comparadas a dois materiais de controle com
aplicação clinica bem documentada.
Nesse experimento, esmalte humano foi testado para comparação,

e doze

especificidades de cada material foram fabricadas de acordo com as instruções dos
fabricantes e sujeitas a desgaste acelerado em uma abrasividade de três troncos.
instrumentos de escovação dental. Além disso, a dureza Vickers foi medida para
cada um dos materiais testados,

e a energia dispersiva de Raio X (EDX)

espectroscópia foi performada para determinar a composição elemental de resinas
para preenchimento. 0 nível de significância estatística escolhido foi (1=0,05.
Suzuki (2002) constatou que o material de controle Concept foi superior em
resistência e dureza às outras resinas, tendo a menor aspereza de superficie.
Também observou relações significantes entre profundidade e desgaste e entre
profundidade de desgaste e média de aspereza de superfície. Para o pesquisador, a
diferença no desgaste, dureza e aspereza de superfície pode ter ocorrido em virtude

das diferenças na química ou método de polimerização das resinas Pesquisas
futuras nessa area devem ser apoiadas.
Segundo Cesar e Braga (2001), dados clínicos objetivos de longo tempo são
necessários para informar a performance de resinas compostas posteriores em
restaurações diretas e indiretas. Relatam os autores que uma experiência clinica de
longo tempo avaliou resinas compostas de restaurações diretas e indiretas quanto a
aceptabilidade clinica com restaurações posteriores, sendo que essa avaliação
ocorreu durante estudo e analise dos resultados após três anos.
A experiência acima mencionada foi realizada sob a supervisão de um
dentista experiente e de nove estudantes de odontologia que colocaram 85
compostas restauradoras (Tetric, blend-a-lux, Pertac-hybrid unifil), sendo 43
compostas restauradoras indiretas e 42 incrustações indiretas A evolução clinica foi
acompanhada em uma linha-base e em intervalos anuais após posicionamento de
dois outros dentistas expenentes que usaram critério modificado USPHS. Um
terceiro acompanhamento de 60 restaurações foi feito no período de 33 a 36 meses
após o posicionamento.
Em relação ao experimento relatado por Cesar e Braga (2001), 93% de
restaurações indiretas

e 87% de diretas foram avaliadas como clinicamente

excelentes ou aceitáveis, sendo que, durante o terceiro ano , uma restauração direta
em um molar falhou em virtude de uma margem de abertura; restaurações indiretas
exibiram uma forma de superfície significativamente melhor anatomicamente do que
as restaurações de resinas compostas diretas; e restaurações de resinas compostas
posteriores proporcionaram uma performance clinica superior ao período de três
anos, mesmo posicionadas por relativa inexperiência dos alunos supervisionados.
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De acordo com Fahl (1996), a resistência à fratura, o módulo de elasticidade e
a resistência hidrolidica de degradação são propriedades importantes das resinas de
restaurações indiretas. Sistemas de resinas compostas desenvolvidos
especificamente para a aplicação indireta possuem propriedades mecânicas
superiores decorrentes da pós-polimerização. 0 estudo realizado por Fahl avaliou a
influência de tonalidade e o efeito de 30 dias de armazenamento em água, na força
flexural, modulo flexural e dureza de 4 sistemas de resinas compostas indiretas
(Artglass, Belleglass, Sculpture e Targis) comercialmente disponíveis e uma usada
com a técnica direta (Z100).
Para a realização do estudo referido acima, foram fraturadas, com teste de
curvatura de três pontos, especificidades feitas tanto com cor incisal ou de dentina
(n=10); foi usada para cálculo de modulo flexural a pré-deficiência de carga
correspondendo a deslocamentos específicos da cabeça transversal; e foi medida a
dureza de Knoop em fragmentos (n=3) obtidos após o teste flexural. Os testes foram
realizados após 24 horas, após o teste flexural e após um armazenamento em água
de trinta dias a 37°C. Os dados de resistência flexural foram analisados com a
distribuição Weibull e, por sua vez, os dados de módulo flexural e dureza de Knoop
foram analisados com 3-way ANOVA e com o teste Tukey hoc-pino (a=0,05).
Fahl menciona a obtenção dos seguintes resultados: em geral, a resina
colocada diretamente (Z100) demonstrou resistência flexural similar à do Artglass,
Targis e Sculpture. Belleglass apresentou a mais alta resistência flexural: Z100
demonstrou o maior modulo; Sculpture foi o único material que mostrou diferenças
de força com respeito à tonalidade (incisal — 24h: 149.8 Mpa, incisal —30 dias: 148.7
mpa; dentina — 24h: 200.0 ppa; dentina — 30 dias: 177.9 ppa); o modulo flexural e
dureza da tonalidade da dentina do Sculpture foram maiores do que aquelas
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tonalidades após 30 dias; Belleglass também mostrou uma diferença significante em
um módulo flexural (dentina — 24h: 11.1 Gpa; incisal — 24h: 9.6 Gpa):
armazenamento em agua prolongado diminuiu a força flexural apenas na dentina
Artglass e Z100; e o envelhecimento da água não afetou o módulo flexural de
nenhuma resina testada.
Segundo Christensen (1998), os compostos restauradores têm sido
melhorados quanto a sua resistência ao desgaste e propriedades físicas. Várias
resinas compostas indiretas podem ser indicadas para a cobertura completa de
coroas , existindo, porém, urra informação limitada quanto a valores de desgaste
dessas novas resinas compostas indiretas.
O propósito do estudo realizado por Almeida e Mandarino (1999) foi avaliar as
características de desgaste de sete resinas compostas indiretas e compará-las com
um tipo de liga áurica III por meio de um teste de desgaste in vitro (laboratório). Para
tanto, sete resinas compostas indiretas (duas do tipo fotopolimerizáveis e cinco do
tipo polimerizaveis com calor e luz) e um tipo de liga aurica HI (controle) foram
usadas; incrustações com os respectivos materiais foram fabricadas em gessopedra, duplicadas e lançadas de acordo com as instruções do fabricante: três tipos
de teste in vitro foram completados com o uso do simulador de desgaste da
Universidade do Alabama, Estados Unidos; foram realizados os testes de desgaste
generalizado, como a simulação do desgaste durante a mastigação, desgaste
localizado com a simulação atrito oclusal e desgaste antagonista de esmalte , que
simula o desgaste de esmalte criado por contato direto com os materiais de
restauração.
Todos os dados referentes ao estudo de Almeida e Mandarino foram alvo de
uma análise 1-way de variação e de múltiplas comparações com o teste de Fisher.
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sendo que, para cada teste, o nível significante foi marcado em 0,05. Além disso, o
controle da liga áurica foi exibido em uma pequena quantidade de desgaste, tanto no
desgaste generalizado (0,2 +- 0,1w-n) quanto no desgaste localizado (13,8 +-5,0i.tm),
quando comparado com todas as especificidades das compostas.
Os resultados do estudo acima mostraram que o desgaste antagonista de
esmalte de liga foi similar ao valor do Sculpture, que o grupo de materiais Ospolimerizado ou pós-tratado a quente, incluindo Belleglass, Sculpture, Estênia

e

Cristobal, mostrou valores menores que variaram de 1,6 até 2,2jim no desgaste
generalizado, que Estênia exibiu

o valor mínimo (12,8 +- 4,9j.im)

que foi,

estatisticamente, o mesmo valor de controle da liga áurica.
Dentro das limitações do estudo supra exposto, foi concluído que algumas
resinas compostas restauradoras indiretas têm resistência ao desgaste similar do
tipo Ill de liga áurica testada.
0 estudo de Marins (2000) teve como objetivo avaliar, por um período de
cinco anos, a taxa de erro, a taxa de desgaste e outros aspectos que incluíram a
conduta clinica de resinas compostas diretas e indiretas. No teste realizado pelo
autor, foram originalmente colocados 100 pares combinados de restaurações. Cada
par, por sua vez, consistia de um composto de incrustações direto e uma resina
composta convencional para restauração feita do mesmo material.
Em cinco anos, dos 100 pares estudados, foi possível resgatar 65 deles, dos
quais 54 estavam completos. As avaliações clinicas foram feitas pelo critério USPHS
(medidas diretas de uso de oclusão foram feitas usando moldes Ivoclar Standard) e
por radiografi as anuais de mordida-pá. Houve uma tendência — que não foi
considerada significante - à maior deficiência nas incrustações do que nas resinas
compostas convencionais (17,4c.f. 7,5%). Comparada favoravelmente com os
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resultados de estudos de outros materiais, a performance clinica de ambos os tipos
de restauração apresentou-se similar. Entre três

e cinco anos, houve curta

deterioração na descoloração cavo-marginal, na adaptação marginal e na aspereza
da superfície. Não houve deterioração aparente em combinação de cor, contato
proximal ou perda de brilho.
Dalpino et al (1999) realizaram um estudo clinico com o objetivo de avaliar a
conduta clinica de resinas compostas diretas e indiretas. Professores clínicos e
alunos treinados sob supervisão cuidaram dos preparativos, fizeram as impressões e
prepararam moldes de gesso-pedra. As incrustações feitas, tanto de Tetric, Z100 ou
Maxxim, foram fotopolimerizadas e colocadas em um forno de luz para cura
secundária antes de serem cimentadas.
Em um retorno periódico, as incrustações foram avaliadas pelo critério
modificado do US Public Health Service (USPHS), e vinte e dois pacientes com 50
restaurações foram apresentados para a avaliação. Os períodos de avaliação critica
variaram de 12 a 34 meses, com uma média de 20 meses. Com a única exceção de
uma fratura prematura externa, todas as restaurações foram classificadas como um
sucesso. Essa classificação teve como base uma taxa de 15 "A" (ótimo) e 34 "B"
(aceitável), cada uma delas representando a menor taxa para as restaurações
individuais. A principal razão para as taxas "B" foi a adaptação imperfeita da gengiva
marginal devido ao excesso do material de cimentação.
Outro estudo, realizado para determinar a prevalescência corrente de
restaurações intracoronárias, teve a participação de convidados e membros da
Academia Americana de Odontologia que se encontraram em Cancun, no México,
em agosto de 1997. Aos participantes foram feitas 21 perguntas básicas
relacionadas a todos os aspectos das restaurações. Respostas definitivas foram
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transformadas em porcentagens, designando todos os subtítulos para cada
pergunta. Os resultados indicaram que 84% das restaurações foram diretas, 4%
foram indiretas de resina e apenas 2% foram de cerâmica. 0 resultado do estudo
também revelou que as restaurações estéticas estão ganhando rapidamente
popularidade no campo da odontologia restauradora (MAI& PEREIRA, 2004).
Para Carter et al (2002), restaurações Venner são indicadas para
conservação e melhora estética da dentição anterior. Porcelana e resina Venner
compostas fabricadas em laboratório apresentam melhora na estética e durabilidade.
Entretanto, existem desvantagens associadas com o uso direto, como por exemplo,
a alteração de cor que essa resina sofre. Resinas compostas diretas e indiretas de
resina Venner apresentam as vantagens de ambas as técnicas - direta e indireta - de
reconstrução de restaurações com propriedades físicas melhoradas.
Khan et al (1993) avaliaram o efeito de pós-polimerização com calor sobre as
propriedades mecânicas de 3 resinas compostas fabricadas para restaurações tipo
inlay e 3 compósitos para restaurações diretas em dentes posteriores. Nesse estudo,
foi observado um relacionamento positivo entre a percentagem de carga por peso e
resistência compressiva,

o que levou os autores a concluírem que a Os-

polimerização com calor possui efeitos benéficos sobre as propriedades mecânicas
das resinas compostas.
Covey, Tahaney e Davenport (1992) estudaram o efeito do tratamento com
calor na resistência tênsil diamental de resina composta. Resina composta foto e
quimicamente ativadas foram selecionadas com base no tipo de compósito anterior
ou posterior, na composição das partículas, se microparticuladas, híbrida ou de
partículas finas.
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A comparação das resinas compostas fotopolimerizadas com as Ospolimerizadas demonstrou um aumento significativo na resistência á tensão
diamental das resinas pós-polimerizadas. A diferença entre as fotopolimerizadas e
as de partículas finas quimicamente polimerizadas não foi significativa.
Ruyter (1992) comparou os tipos de materiais de resina composta para
restaurações inlays de forma direta e indireta. 0 pressuposto do autor era que a
composição desses materiais é semelhante e que a manipulação e procedimentos
de polimerização variam entre os diversos materiais. Ao concluir seu estudo, Ruyter
verificou que o processo de polimerização secundária com luz e calor, ou somente
com calor, produz maior estabilidade ao sistema.
Wendt e Leinfelder (1990) investigaram o desempenho clinico de restauração
inlay de resina composta usando tanto o método direto quanto o método indireto de
avaliação clinica. Após a avaliação de 60 restaurações inlay de resina composta, os
autores concluíram que a resina composta inlay tratada com calor não mostrou, em
um período de 12 meses, melhor resistência ao desgaste quando comparada com
inlay somente polimerizada com luz. Outras vantagens, no entanto, foram
mostradas, como diminuição na sensibilidade pós-operatória, melhor integridade
marginal com conseqüente aumento da longevidade da adaptação marginal

e

possível diminuição do manchamento marginal da restauração. Além dessas
vantagens, as restaurações inlays tratadas com calor apresentaram maior
resistência a recorrências de cárie secundária.
Lutz et al (1984) investigaram o desgaste de 7 resinas compostas que foram
medidas quantitativamente. Foram estudados a influência do tamanho da cavidade
no desgaste clinico, o impacto do sistema de polimerização sobre o desgaste e o
grau de correlação entre os desgastes. Em relação ás vantagens dos sistemas
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fotopolimerizáveis,

os autores afirmaram que esse método oferece, devido à

conveniência da técnica incremental, uma cura mais rápida e mais completa com
menos porosidade, adequado tempo de trabalho para restaurações mais complexas
e otimização da qualidade da restauração, como na cor. translucencia opacidade e
morfologia. Também afirmaram que as restaurações com resina composta
apresentaram um polimento como o esmalte em certas condições clinicas , utilizando
agentes de polimento e instrumentos adequados.
Valiense e Barbosa (1999), em seu estudo, concluíram que as resinas
compostas de uso indireto apresentam desempenho clinico maior quando
comparadas com as resinas diretas. Apresentam, também, estabilidade de cor,
resistência à abrasão, melhor confecção dos contatos proximais. de acabamento e
polimento, uniformidade de polimerização e menor índice de sensibilidade Osoperatória. Contudo, apresentam longevidade clinica inferior á das porcelanas.
Acreditam os autores que a resina composta de uso indireto , somada aos outros
procedimentos restauradores, dá ao cirurgião dentista uma alternativa altamente
viável abrindo, dessa forma, mais um leque de procedimento.
Carvalho et al (1991) afirmam que as restaurações indiretas produzem menos
contração de polimerização na cavidade em decorrência da diminuição do volume da
resina composta utilizada para cimentação. Concluem que as propriedades
mecânicas das indiretas são superiores ás das diretas. A principal vantagem
apontada pelos autores é a diminuição da infiltração marginal. No caso de
restaurações indiretas, todas as etapas para confecção se processam fora da
cavidade oral, restando somente a contração de polimerização do "cimento" que gira
em torno de 6%. Um outro destaque é a melhor polimerização, pois a restauração
indireta é mais homogênea em função de o acesso ser mais facilitado. Para os
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autores, a resistência mecânica é maior, pois, nos casos em que isso é possível,
pode-se completar a polimerização com a aplicação de calor suplementar.
controle total da umidade e a facilidade de acabamento e polimento são as
vantagens em relação ao método direto.
Ricco et al (2004) avaliaram a influência das técnicas de fotopolimerização na
contração de polimerização das resinas compostas Z100 e P-60. Foram utilizadas 32
matrizes metálicas de formato circular apresentando 7mm de diâmetro interno e 11.5
mm de diâmetro externo por 2 mm de espessura divididas em 4 grupos de 8
amostras cada. Os resultados foram submetidos â análise de variância que
mostraram diferenças significativas na contração de polimerização dos quatro
grupos: grupo 1(17,9 mm) , grupo 2 (12.0 mm), grupo 3 (11.2 mm) e grupo 4 (8.2
mm). 0 grau de contração "oi influenciado pela intensidade da luz e pelo tipo da
resina composta.
0 conhecimento dos fatores apresentados representa uma importante contribuição
para aumentar a longevidade e o bom desempenho clinico das restaurações.
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3 TIPOS DE TÉCNICAS

Em relação à técnica restauradora, Conceição (2000) classifica as
restaurações de resina composta em:
1 Direta: a restauração é feita diretamente no dente preparado, necessitando,
geralmente, de uma sessão clinica.
2 Semidireta: a restauração é feita sobre um modelo ou sobre o próprio dente
preparado, seguida de polimerização adicional e cimentação adesiva, necessitando
de maior tempo clinico.
3 Indireta: a restauração é confeccionada sobre um modelo de gesso
envolvendo uma fase laboratorial, necessitando mais de uma sessão clinica.
De acordo com Maia e Pereira (2004), para a escolha da técnica, devem ser
levados em consideração alguns aspectos: a localização do dente no arco,

o

envolvimento estético, a carga mecânica, o acesso e a localização das margens,
sendo os mais importantes a localização e a extensão.

3.1 TÉCNICA DIRETA

Consiste em fazer restaurações de resinas compostas diretamente na
cavidade oral.
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3.2 TÉCNICA SEMIDIRETA

Na técnica semidireta, que pode ser intra e extrabucal, a restauração é
confeccionada no consultório e cimentada numa mesma sessão.

3.2.1 Técnica semidireta intrabucal

De acordo com Vieira et al (1995), o método semidireto é aquele em que,
após o preparo e o isolamento do dente a ser restaurado, se esculpe diretamente
sobre ele uma restauração em resina composta. Após a fotopolimerização da resina,
remove-se a restauração do dente, o que permite que o ajuste e o acabamento da
restauração sejam feitos fora da boca. Assim, a escultura é feita diretamente sobre o
dente preparado na boca; após a escultura, esta é removida, ajustada e acabada
fora da cavidade. Pode-se, também, expor a restauração a diferentes tratamentos
físicos que melhoram as características mecânicas da restauração.
Segundo Bento Jr. (2001), a técnica semidireta intrabucal é indicada para
poucos dentes, região de fácil acesso e cavidades de duas superfícies. 0 preparo
pode ser um pouco mais expulsivo, de 15 a 18 graus, para facilitar a remoção do
compósito.
0

método semidireto apresenta algumas vantagens

e

desvantagens

encontradas nos outros dois métodos de confecção. Assemelha-se ao método direto
por exigir apenas uma sessão clinica para a restauração do dente e ao método
indireto por exigir preparo cavitário livre de retenções, utilização de cimentos
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resinosos e por propiciar às restaurações melhores características mecânicas,
anatômicas e estéticas.
As principais desvantagens do método semidireto sobre o direto é o maior
tempo necessário e a maior complexidade em relação à técnica direta para que se
proceda à restauração. Em comparação ao método indireto, o semidireto exige
maior habilidade do profissional, já que a restauração é esculpida sobre o dente, na
boca, processo tecnicamente mais critico que o de trabalhar sobre o troquei de
gesso.

3.2.2 Técnica semidireta extrabucal

Esta técnica consiste no preparo, moldagem com silicone ou alginato e
vazamento com silicone de adição de presa rápida, obtendo-se o modelo de silicone
que é troquelado com bisturi e sobre ele feita a restauração. É fotopolimerizado. Fazse a prova na cavidade e o ajuste antes da polimerização adicional; finalmente, a
cimentação é realizada na mesma sessão.
Essa técnica permite melhor contorno e oferece resultado estético mais
apurado. Todavia, como o antagonista não é moldado, o ajuste é feito após
cimentação.
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3.3 TÉCNICA INDIRETA

A técnica indireta, que exige moldagem e requer mais de uma sessão para
confeccionar a restauração sobre um modelo,

é indicada para preparos mais

extensos e regiões de difícil acesso em múltiplas cavidades.
As resinas compostas fotoativadas não requerem equipamento especial e são
executadas pelo próprio cirurgião-dentista. No método indireto, é realizada uma
moldagem do preparo, seguida do ajuste, acabamento e polimento. A restauração é
confeccionada sobre um modelo troquelado (realizado em laboratório de prótese ou
no próprio consultório) que pode ser de gesso, silicone ou poliéter. Quando
considerada pronta, é feita a pós-polimerização. Após a conclusão da restauração, a
mesma é cimentada no dente.
Tem como desvantagens um número maior de sessões; necessidade de
confecção de provisório, técnica extremamente sensível em sua execução
(moldagem, modelos, isolamento, restauração e cimentação); maior tempo para
confecção da restauração, pois depende de serviços laboratoriais
conseqüentemente, maior custo final.
A técnica indireta, apesar de apresentar maior número de passos, é simples e
tem como grande vantagem o emprego de resinas usadas corriqueiramente em
consultório dentário para restaurações diretas (VIEIRA et al, 1995).
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4 AS RESINAS COMPOSTAS

Com

o

objetivo de melhorar as propriedades

e

proporcionar melhor

desempenho nas restaurações, oferecendo, assim, maior resistência ao desgaste,
menor contração de polimerização e menor absorção de água, Bowen, em 1960,
introduziu a molécula de Bisfenol A e Glicidil metracrilato (BIS-GMA).
Vieira et al (1995) fundamentam que a resina composta 6, dentre os materiais
disponíveis para a prática da dentistica restauradora, o mais versátil, tendo em vista
suas características estéticas, facilidade de manipulação e propriedades adesivas.
Segundo Conceição e

Pires (2002), as primeiras resinas compostas,

introduzidas na década de 60, eram ativadas quimicamente e propiciavam melhor
estética que o amálgama de prata. Porém, apresentavam alto indice de desgaste.
alterações de cor, dificuldades de manipulação e baixa união ás estruturas dentais.
Tais limitações, associadas ás dificuldades encontradas pelos clínicos na época.
dificultavam a obtenção de uma restauração estética com durabilidade clinica. A
introdução das resinas compostas fotopolimerizáveis, na década de 70, possibilitou
avanços significativos. Mais tarde nos anos 80, foram desenvolvidos compósitos
para tipos específicos de restaurações. A principal diferença entre os materiais
estava na alta resistência para uso em dentes posteriores. Na década de 90,
surgiram os compósitos de uso universal para dentes anteriores e posteriores.
De acordo com Jackson e Morgan (2000), esses avanços ocorreram devido a
uma demanda crescente por uma odontologia estética, ao desenvolvimento dos
sistemas adesivos e à melhoria das propriedades das resinas compostas.
Ao lado dessa evolução das propriedades mecânicas e químicas, tais como
resistência ao desgaste, união á dentina, menor contração de polimerização e
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estabilidade de cor, verifica-se uma melhora importante nas opções de cores das
resinas comercializadas atualmente.
Realmente, com a introdução de resinas compostas com diferentes graus
associada ao uso de corantes para
de opacidade/translucidez,
caracterização da técnica de estratificação natural comumente empregada
nas restaurações de porcelana, tornou-se possível confeccionar
restaurações de resina composta de dentes anteriores e posteriores com
excelente resultado estético, aproximando-se muito na aparência dos
dentes naturais (OSHIMA; CONCEIÇÃO, 2000).

A utilização de resinas compostas em dentes posteriores vem aumentando,
pois, entre suas vantagens, destacam-se a possibilidade de conservação e o reforço
da estrutura dental e a minimização de infiltração marginal.
De acordo com Almeida e Mandarino (1999), os maiores problemas na
utilização de resina composta são, entre outros, a contração de polimerização que,
juntamente com o elevado coeficiente de expansão térmica, pode levar a infiltração
marginal.
Uma das propriedades físicas mais importantes, porém pouco considerada , é
a alteração dimensional causada pela temperatura na cavidade bucal, sendo
definida como coeficiente de expansão térmica.

4.1 PROPRIEDADES GERAIS DAS RESINAS COMPOSTAS

As resinas compostas apresentam as seguintes propriedades gerais:
contração de polimerização, sorpção de agua, estabilidade da cor e resistência a
abrasão.
A contração de polimerização é uma das características indesejáveis das
resinas compostas. Decorre da reação química entre os monômeros da matriz
orgânica que, ao se unirem durante a polimerização, aproximam-se resultando uma

diminuição volumétrica de 1 a 3,5%. A contração induz, nas restaurações diretas, um
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estresse substancial â interface do dente e â restauração. 0 volume percentual de
cargas inorgânicas influencia a contração de polimerizacão uma vez que, quanto
maior o seu volume, menor a contração de polimerização.
A sorpção de água corresponde ao processo de hidratação da matriz
orgânica de uma resina composta quando a mesma é exposta ao meio úmido.
Imediatamente após a conclusão da restauração, inicia-se um processo de
hidratação pela saliva. Por isso, a importância de informar ao paciente que deve
controlar hábitos, como fumar, ingerir bebidas alcoólicas ou ricas em pigmentação,
pois isso afeta diretamente a pigmentação de cor da restauração 0 processo de
hidratação chega a um equilíbrio osmático em meio liquido nas primeiras 24 horas.
A estabilidade da cor pode estar relacionada â penetração de corantes
através da superfície da restauração proveniente de alimentos, bebidas, fumo e
outros ou, mesmo, através da descoloração interna, resultante da oxidação de
alguns componentes químicos presentes nas resinas compostas e do processo de
envelhecimento da matriz resinosa.
No que se refere â resistência A abrasão, o desgaste das resinas compostas
pode resultar dos seguintes fatores. desgaste da matriz resinosa, o que expõe as
cargas às forças mastigatórias, á propagação de linhas de fratura na matriz resinosa
em torno das cargas e â degradação hidrolitica da matriz resinosa em função da
ação de ácidos.
Para Conceição e Pires (2002), a tendência das resinas denominadas
híbridas é diminuir o tamanho médio das partículas, proporcionando, dessa forma,
menor desgaste e melhor estética, o que caracteriza a tendência da resina
"universal".
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Dentre as resinas compostas de uso direto que podem ser utilizadas para a
confecção das restaurações indiretas, a preferência recai sobre aquelas
classificadas como híbridas. Isso se deve ao fato de essa resina apresentar maior
quantidade de carga, o que confere um aumento da resistência à compressão, assim
como maior viscosidade do material, permitindo melhor manuseio e, em
conseqüência, maior facilidade para esculpir as restaurações.
Para Bento Jr. (2001, p. 44), em relação às restaurações indiretas de resina
composta, a porcelana é superior em estética, estabilidade de cor, resistência
abrasão e desempenho clinico.

4.2 VANTAGENS DAS RESTAURAÇÕES INDIRETAS EM RESINA COMPOSTA

De acordo com Vieira et al (1995), apesar da possibilidade de se executar a
técnica em troquéis, as restaurações indiretas são menos conservadoras que as
diretas, pois necessitam de preparo com paredes expulsivas e de um plano de
inserção. Mesmo assim, as restaurações estéticas indiretas implicam várias
vantagens no que se refere à qualidade final da restauração. Dentre essas
vantagens, Vieira et al (1995) destacam as seguintes:
•

Melhor contato

e

contorno

interproximais:

nas restaurações

indiretas com resinas compostas, a dificuldade técnica na obtenção de
contato e contorno interproximais é menor, pois se trabalha esculpindo a
restauração sobre um troquei de gesso.
•

Melhor adaptação

marginal:

a melhor adaptação marginal

conseguida com o método indireto é uma das maiores vantagens das
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restaurações indiretas sobre as diretas em resina composta. estando
diretamente relacionada à contração de potimerização característica do
material.
Diminuição

do risco de sensibilidade pós-operatório:

as

restaurações indiretas minimizam os efeitos de contração de
polimerizagão, diminuindo a existência de fendas, impossibititando

o

ingresso de bactérias e um maior fluxo de fluidos nos túbulos dentinarios.
que são motivos da causa de sensibilidade pulpar.
Melhor resistência ao desgaste: a sobreexposigão a fonte de luz

polimerizadora, no caso de resinas fotopolimerizaveis. garante maior
resistência ao desgaste por permitir maior maturação da reação de
polimerização da restauração, o que também aumenta a resistência do
material. Dessa forma, verifica-se que as restaurações indiretas com
resina composta apresentam maior resistência ao desgaste devido ao
tratamento a que as mesmas podem ser submetidas.
•

Melhor lisura superficial: a possibilidade de se executar a escultura e

o polimento externamente a boca propicia melhor acabamento das
restaurações indiretas em resina pela facilidade no manuseio.
•

Excelente estética: as restaurações indiretas realizadas com resinas

compostas propiciam maior facilidade na obtenção da escultura, cor e
caracterização adequada, favorecendo uma melhor estética.
De acorco com Souza (2003), o método indireto tem como vantagens a
construção da restauração fora da boca, sendo que isso poupa tempo clinico ao
paciente e operador; maior visualização do preparo, o que facilita as etapas de
escultura, possibilitando uma restauração mais adequada; e facilidade na obtenção
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de contato proximal, anatomia oclusal, polimento e adaptação cavosuperficial. Nas
restaurações indiretas de resina composta, em comparação com o método direto, o
grau de infiltração marginal é menor.

4.3 DESVANTAGENS DAS RESTAURAÇÕES INDIRETAS

Maior tempo e número de passos operatórios envolvidos as restaurações

indiretas, na maioria das vezes, necessitam dos serviços de um técnico em prótese
e exigem um número maior de materiais, como os de moldagem, confecção e
cimentação.
0 preparo é menos conservador: a forma de tornar mais conservador o

preparo para uma restauração indireta é a execução de preenchimento da cavidade
com material adesivo, já que, assim, porções de esmalte sem suporte dentinário
podem ser preservados.

4.4 TÉCNICA PARA CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÃO INDIRETA COM RESINA
COMPOSTA

A técnica para confecção de restauração indireta com resina composta pode
ser dividida em três etapas principais: 1) fase clinica incial; 2) fase laboratorial, e 3)
fase clinica final.
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4.4.1 Fase clinica inicial

A partir da oclusão do paciente,

é realizado o preparo, sendo que a

quantidade é determinada pela extensão da lesão ou da restauração a ser
substituida. Todos os ângulos internos devem ser arredondados, e as retenções,
quando existentes, devem ser preenchidas com materiais adesivos a fi m de corrigir
irregularidades, reforçar áreas debilitadas e permitir a conservação de estrutura
dental higida durante a execução do preparo.
Diferentemente das restaurações diretas em resinas compostas, as
restaurações indiretas exigem a observação de alguns princípios de preparo com o
intuito de proporcionar espaços adequados para o material restaurador e melhores
condições, tanto para a realização da etapa de moldagem quanto para a confecção
laboratorial da restauração. Esses princípios são definidos por Conceição (2000) da
seguinte forma:
•

Profundidade do preparo na região oclusal: deve apresentar um

espaço minimo de 1,5 a 2mm na região do sulco central até a parede
pulpar para o material restaurador, dessa forma evitando fraturas. 0
ângulo cavo superficial deve ser de 90 0 e sem bisel em todo o preparo.
•

Preparo da região proximal:

esse preparo deve

fi car

preferencialmente supragengival.
•

Expulsividade do preparo: deve ser dada as paredes do preparo uma

expulsividade de 10 0 a 12° para permitir posterior inserção

e

cimentação da restauração indireta.
•

Acabamento do preparo: realizado com brocas multilaminadas e

instrumentos manuais a fim de proporcionar paredes e margens lisas e
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definidas que facilitem etapas de moldagem, confecção e adaptação da
peça. 0 acabamento do preparo também é realizado com pontas
diamantadas de menor granulometria.
•

Envolvimento de cOspedes. o desgaste deve ser em torno de 2mm.

também de forma a proporcionar espaço para o material restaurador.
De acordo com Baratieri (2001), o uso da moldagem com poliéter proporciona
melhores resultados por suas propriedades físicas, boa estabilidade dimensional e
fidelidade na reprodução do preparo. Do molde obtido, produz-se um modelo. Devese fazer, também , a moldagem da arcada antagonista e o registro intermaxilar
apropriado. Caso o preparo envolva caixas proximais que se estendam ao nível
gengival, convém aplicar fios retratores que permitirão melhor visualização da linha
de término do preparo nessas caixas. Utilizar moldeiras tríplice tray que possibilitam
a moldagem simultânea da arcada de interesse e do seu antagonista é uma ótima
alternativa. 0 duplo molde permite a montagem em articulador parcial que, além de
possibilitar o troquelamento dos moldes, permite também a reprodução e checagem
dos movimentos excursivos do paciente.
Como última etapa da primeira sessão, deve-se fazer uma restauração
provisória para proteger o dente e os tecidos moles. Vale ressaltar que o tempo de

temporização não deve exceder sete dias. Essa restauração provisória pode ser
realizada com:
•

resina acrílica quimicamente ativada, fixada com cimentos provisórios.
resultando um maior tempo clinico para confecção, além do tempo
despendido com a limpeza dos resíduos do cimento provisório quando da
cimentação da incrustação;
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•

materiais resinosos fotoativados específicos que. após sua
fotopolimerização, adquirem consistência borrochbide. Apesar de sua fácil
aplicação, possuem baixa capacidade de retenção ao dente preparado.

•

resina composta fotopolimerizável sem o uso do sistema adesivo na
cavidade. Fonseca et al (2004) sugerem que se utilize uma resina de cor
bem clara e constrastante com o preparo e que seja inserida em um único
incremento e fotopolimerizada de uma só vez.

4.4.2 Fase laboratorial

O troquei deve ser isolado com vaselina, gel lubrificante intimo (KY
Jonhson&Jonhson) e super-bonder liquida para que possa ser aplicada urna
pequena camada de resina tipo "flow" em toda a extensão da cavidade. Essa
camada tem a função de "moldar" o fundo da cavidade de maneira mais fidedigna.
Em seguida, a restauração é confeccionada de forma incremental com a resina tipo
micro -híbrida, semelhante a uma restauração direta.
Ao término da restauração, faz-se o ajuste oclusal de modo a minimizar o
tempo de ajuste na boca, seguido de um acabamento da restauração.
Seqüencialmente, é realizada a termo-ativação adicional através de um ciclo em
autoclave ou de 7-10 minutos em estufa a 110.°C. A ativação da polimerização desta
modalidade restauradora é algo discutida por vários pesquisadores e pode ser
melhor entendida tendo em vista que o processo de endurecimento de um polímero
(polimerização) ocorre pela ligação de moléculas que, depois de se unirem , ocupam
um volume menor que o inicial, caracterizando a contração de polimerização.
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Esse processo ocorre em etapas: inicialmente, a massa de resina composta
começa a se tornar viscosa, mas ainda pode escoar e mudar de formato. Durante
essa fase, conhecida como fase pre-gel, a contração do material não produz
conseqüências maiores, já que a diminuição de volume é facilmente compensada
pelo excesso de material que, podendo escoar, ainda pode se redistribuir e ocupar
todo o volume da cavidade. Na seqüência, ou seja, na fase gel, o processo de
polimerização continua,

e

moléculas maiores de polímero são

formadas.

transformando a massa num material solido. A partir desse ponto, a movimentação
ou difusão das moléculas fica prejudicada e a diminuição de volume acarreta
tensões nas regiões onde a resina estiver aderida , podendo se soltar.
As resinas, quando polimerizadas, melhoram suas propriedades físicas. Essa
tensão sofre influência de alguns fatores, como proporção entre a superfície aderida
e não aderida da resina (fator C — fator de configuração cavitária); magnitude da
contração: e rigidez da resina (módulo de elasticidade). Assim, os fabricantes tentam
controlar estes dois últimos fatores que, em conjunto com os procedimentos de
responsabilidade do clinico (controle do fator C) podem influenciar a qualidade final
da restauração (MIRANDA JONIOR , et al., 2002).
A contração sofrida pelas resinas compostas pode promover o afastamento
da massa restauradora da parede cavitária, fadigando a linha de união , gerando
fendas na interface dente/restauração ou acarretando microfraturas e trincas no
dente (BARATIERI, 2001: MIRANDA JONIOR, et al., 2002). Outro problema
associado às resinas compostas em dentes posteriores é a difi culdade de se obter
uma completa e uniforme polimerização de toda a resina composta, o que acarreta
uma deficiência do material no desempenho de suas propriedades físicas.
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Trabalhando com

o

material restaurador em modelo de gesso. a

polimerização do compósito poderia ser feita de forma adicional,

e a contração

sofrida pela resina ocorreria "fora da boca", assim evitando tais problemas.
0 desgaste, a dureza, o escoamento, a força de tensão e a liberação de
monômeros residuais estão relacionados com o grau de conversão do monômero
em polímero. Este depende do sistema monomérico utilizado , da espessura da
camada de compósito (profundidade de polimerização), da presença do oxigênio e
da ocorrência de ativação adicional da polimerização (ex • termo-ativação) Dessa
forma, materiais fotoativados evidenciam maior conversão polimérica na sua
superfície quando há inibição do contato com o oxigênio do ar e se realiza uma
ativação da polimerização adicional (KILDA; RUYTER, 1994).
0 método de ativação da polimerização mais utilizado para as resinas
compostas é a exposição à luz. Nesse método, as resinas idealmente deveriam ter
os seus monômeros convertidos em polímeros durante a reação de presa. Todavia,
todos os mon6meros dimetacrilatos exibem uma considerável insaturação residual
no produto final, com o grau de conversão (GC) variando de 55 a 75% sob
condições de exposição convencional à luz. Tem sido mostrado que altas
intensidades de luz para polimerização podem levar a um aumento das propriedades
físicas e mecânicas. Conseqüentemente, a tendência em desenvolver luzes de alta
intensidade para fotopolimerização tem se elevado. Um alto grau de conversão está
geralmente associado com uma tendência ao aumento da contração de
polimerização, sendo observada uma relação linear entre ambos (SILIKAS et al.
2000).
Além disso, tem sido relatado que a luz, o calor e a pressão, isoladamente ou
em conjunto. quando empregados de maneira adequada, aumentam o grau de
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conversão das resinas compostas, proporcionando uma polimerização uniforme e
mais completa (BARATIERI, 2001; DIAS DE SOUZA, 2003).
Postulou-se que o maior beneficio da termo-ativação adicional

é aliviar

estresses formados durante a fase gel do processo de polimerização. A
homogeneização do estresse melhoraria imediatamente as propriedades dos
espécimes tratados com uma termo-ativação adicional em relação àqueles apenas
fotopolimerizados.
Bagis et al. (1997) examinaram o efeito de várias temperaturas para termoativação adicional, assim como a duração do calor aplicado na conversão
monomérica de uma resina composta foto-ativada, evidenciando que a termoativação entre 3 e 7 minutos acarreta valores de polimerização maiores que tempos
entre 30 segundos e 1 minuto. Resultados semelhantes puderam ser obtidos em
2000, quando foi determinado o efeito de diferentes níveis de temperatura na
quantidade de monômero residual (Bis-GMA e TEGDMA) numa resina composta
fotopolimerizável após esta ser submetida a um tratamento térmico por 7 minutos a
diferentes temperaturas: 50, 75, 100 ou 125°C. Os autores concluíram que a termoativação diminuiu significativamente a quantidade de mon6mero residual após a
foto-ativação inicial e que até a temperatura mais baixa de 50°C reduziu os níveis
de todos os monômeros presentes.
De acordo com Dickerson (apud BARATIERI, 2001). a taxa de polimerização
(conversão do monômero em polímero) das resinas auto-ativadas

é

de

aproximadamente 50 a 60%; para as resinas foto-ativadas a conversão é de 55 a
65%; e para as resinas polimerizadas adicionalmente por calor (125.°C), o grau de
polimerização alcança 98,8%. 0 tratamento térmico tem gerado efeitos positivos
sobre as resinas compostas. A polimerização em temperatura elevada gera um

o-qoA.61)-CP-

A
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tratamento térmico "homogeneizador» da matriz de resina melhorando as
propriedades físicas e mecânicas do material (DERTIL, 2002).
Avaliando a influência de diferentes métodos de polimerização complementar
sobre a dureza de resinas compostas foto-ativadas, Adabo; Cruz; Zanarotti (1997)
perceberam um aumento de dureza de resinas compostas após terem recebido.
independente da fonte, polimerização complementar por calor. Isso confirma que o
tratamento térmico melhora as características mecânicas das resinas compostas e
que o tratamento por calor seco, através de estufa de esterilização regulada em
120° C por 7 minutos, é capaz de propiciar resultados tão favoráveis quanto o uso da
complementação em light-box por 7 minutos, ambos anteriormente submetidos a
uma fotopolimerização inicial de 60 segundas.
Para Kanca III (1989), o calor adicional acelera a obtenção da máxima
dureza, o que evidencia que o tratamento térmico das resinas compostas não
aumenta a dureza final (ou as propriedades físicas), mas, sim, acelera sua
polimerização. 0 principal beneficio desse tipo de tratamento

é a estabilidade

dimensional em que resulta a aplicação do calor.

4.4.3 Pós-polimerização

E conhecido que, nas resinas compostas, ocorre contração durante a
polimerização e que, portanto, quando essas resinas são colocadas e polimerizadas
diretamente dentro da cavidade dentária, essa contração provoca tensões na
interface adesivo/dente/restauração, levando à formação de microfendas que podem
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trazer conseqüências, como sensibilidade pós-operatória, infiltração bacteriana,
ocorrência de cárie secundária e manchamento marginal.
As resinas compostas apresentam ainda um módulo de elasticidade diferente
da estrutura dos dentes, o que leva a indices de desgaste diferentes quando dentes
restaurados com esses materiais ocluem contra dentes naturais.
Segundo Souza (2003), a maioria das pesquisas sobre restaurações indiretas
mostra uma diminuição nos efeitos da contração de polimerização em relação ás
restaurações diretas, pois se utiliza a resina composta sobre um troquei de gesso,
silicone ou poliéter fazendo com que a contração, que gira em torno de 2% a 4,3%
(RUYTER, 1992 apud SOUZA, 2003), ocorra totalmente fora da cavidade dentária
preparada. 0 processo de pós-polimerização, através do tratamento com calor ou
com luz e calor, ao qual essas restaurações indiretas são submetidas, proporciona
uma maior estabilidade ao sistema.
Os métodos de pós-polimerização utilizados no estudo de Souza (2003) que
obtiveram os maiores valores de dureza foram aplicados por equipamentos que
existem em todos os consultórios odontológicos, autoclave, estufa, ou ambos, para
esterilização. Portanto, o processo de pós-polimerização é simples, eficaz e não
implica custos adicionais para o profissional. Na eventual possibilidade de não haver
disponibilidade desses equipamentos, a polimerização apenas com

o aparelho

fotopolimerizador garante um alto grau de dureza superficial nas restaurações de
resina composta.
Blazzio, Guimarães e Assunção (2001) concluíram, em seu estudo, que o
tempo de polimerização indicado pelo fabricante é o tempo minim, assumindo-se
que todas as outras variáveis não interferem. Não há prejuízo algum para a
restauração se for aumentado o tempo de polimerização.
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0 grau de polimerização da resina composta muitas vezes é avaliado pela
microdureza

e está

associado á intensidade de luz dos aparelhos

fotopolimerizadores. No entanto, nem sempre o aparelho com maior intensidade de
luz é o de melhor qualidade, visto que outros parâmetros devem ser avaliados, como
tempo de fabricação da resina composta, tipo de aparelho fotopolimerizador, cor da
resina, tempo de polimerização, tempo pós-polimerização, intensidade da luz e
profundidade da resina.

4.4.4 Fase clinica final

A fase clinica final apresenta as seguintes etapas:
1) Prova da

restauração:

nesta etapa, devem ser observados os

seguintes aspectos: ponto de contato interproximal, adaptação
marginal, contornos e cor, oclusão, polimento, textura e acabamento
2) Isolamento do campo operatório
3) Preparo da superfície dental:

para uma boa cimentação,

fundamental que o preparo e o dente estejam adequadamente limpos e
sem resíduos. No preparo, a limpeza pode ser executada com uma
profilaxia com pasta de água e pedra pomes ou com um jato de
bicarbonato de sódio. Prossegue o condicionamento total de esmalte e
dentina com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos, lavagem por 20
segundos e secagem com bolinhas de algodão umedecidas. 0 agente
adesivo é então aplicado nas áreas condicionadas.
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4) Cimentação: o cimento resinoso deve ser levado ao preparo, e a peça

deve ser assentada na cavidade com suave pressão, permitindo o
escoamento do cimento em todas as margens. É muito importante.
nesse momento, observar se o cimento resinoso escoou por toda a
linha marginal. Caso não ocorra, é provável que tenha faltado cimento
em alguma região, devendo-se, então, retirar a restauração

e

reassentá-la. 0 conjunto deve idealmente ser polimerizado de 5-10
segundos de modo a facilitar a remoção dos excessos uma vez que o
cimento encontra-se em fase pré-gel. Os excessos mais grosseiros do
cimento devem ser removidos com sondas exploradoras e fio dental
nas proximais. 0 conjunto é polimerizado em todas as faces, somando,
em média,120 segundos de polimerização final.
5) Ajuste oclusal: se necessários, os ajustes são feitos com pontas

diamantadas de haste dourada (granulação fi na).
6) Acabamento e polimento: o polimento da linha de cimento pode ser

executado com discos flexíveis, pontas siliconizadas e tiras de lixas
abrasivas (de acordo com a face do dente envolvida) A obtenção de
uma radiogra fi a interproximal é importante antes de dispensar o
paciente para avaliação da adaptação cervical (possíveis excessos ou
falta de material).
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5 DISCUSSÃO

As restaurações de Resina Composta vêm ocupando um espaço cada vez
maior dentro da Odontologia Restauradora em detrimento das restaurações de
amálgama de prata e das metálicas fundidas. A evolução de algumas propriedades
físicas, tais como selamento marginal, resistência ao desgaste, estabilidade de cor e
boa expectativa de longevidade clinica têm impulsionado cada vez mais o uso das
resinas compostas.

Em decorrência do aumento na demanda de pacientes por restaurações que
sejam naturais em aparência e que proporcionem maior resistência ao desgaste , as
resinas compostas, dada a sua grande possibilidade de combinar cores têm sido
largamente indicadas por profissionais e até exigida por pacientes como material
restaurador.

As resinas têm evoluído de tal forma que hoje existe uma maior diversidade
de opções de opacidade e translucidez, favorecendo a obtenção de restaurações
que apresentam aparência similar à do dente natural, contribuindo dessa forma com
a estética.

No entanto, devido á contração de polimerização e ao coefi ciente de
expansão térmica da resina composta ser maior que o da estrutura dental, ocorrem
alterações volumétricas do material restaurador e do dente durante as variações de
temperatura, exacerbando o processo de microinflitração marginal. Tais alterações
provocam a passagem de bactérias, fluidos, moléculas ou ions entre as paredes
cavitárias e o material restaurador, resultando, assim, em fracassos das técnicas
restauradoras.
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A diminuição de volume pela contração de polimerização gera uma força que.
dependendo da intensidade, abre um espaço entre o material restaurador e a parede
da cavidade, promovendo a formação de uma fenda na interface dente/restauração
ocasionando a infiltração marginal. Quando a resina composta está fortemente
aderida ao dente, por meio de agentes adesivos para esmalte/dentina, a contração
pode induzir forças excessivas á estrutura dental, levando a microfendas e trincas no
dente.

Segundo Ferracane (1992)

e

Belvedere (1994),

o

maior desafio no

desenvolvimento de uma resina composta ideal para restaurações de dentes
posteriores é produzir um material que apresente índice de desgaste, condensação
ou compactagão similares ao amálgama de prata. Além disso, sua viscosidade
durante a inserção deve ser suficientemente alta para a correta distensão da banda
matriz com o objetivo de obter um contato proximal adequado.

Dentre alguns fatores que demonstram uma superação da técnica indireta
sobre a técnica direta, observa-se a maior longevidade e resistência ao desgaste,
melhor profundidade de polimerização, boa adaptação marginal, diminuição de
sensibilidade e estética bastante favorável. Em relação ao amálgama, tem-se a
estética desfavorável. As porcelanas possuem uma estabilidade de cor bastante
favorável, mas possuem um custo elevado, além do desgaste da estrutura dental do
antagonista.

Quando comparada à utilização da resina composta para a utilização em
restaurações indiretas, com a restauração de amálgama, podem-se fazer
observações que são apresentadas a seguir.
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A estética das restaurações indiretas com resina composta é superior às de
amálgama. Quanto à união ao dente, verifica-se que a qualidade das resinas é
superior, pois a mesma possui um sistema adesivo superior. No entanto , a
longevidade das restaurações de resina é inferior à das restaurações realizadas com
amálgama. As técnicas de acabamento com o amálgama de prata são relativamente
mais simples do que as resinas compostas. 0 tempo de trabalho também é maior
nas resinas compostas.

De acordo com Freedman (1998), as novas resinas condensáveis ou de alta
viscosidade prometem resolver os problemas físicos e mecânicos do material, bem
como apresentam um indice de desgaste igual ou melhor ao do amálgama de prata.
A contração inicial dessas resinas é reduzida, o coeficiente de expansão térmica é
próximo ao do dente, e o modulo de elasticidade, próximo ao do amálgama de prata.
Apresentam, também, melhoras nas propriedades de inserção que devem
proporcionar melhor adaptabilidade marginal.

Com a busca sempre crescente dos pacientes pela estética e a evolução
sempre constante dos materiais restauradores, têm-se criado novas técnicas que
diminuem o efeito de contração de polimerização e aumentam a resistência ao
desgaste Entre elas podem-se citar as resinas compostas de uso indireto.
evidente que cada material apresenta vantagens

e

desvantagens.

e

E

estas

necessariamente não caracterizam uma contra-indicação.

Apesar de os pacientes sempre buscarem a estética, alguns fatores não
podem ser ignorados, como grau de higienização e saúde bucal do paciente. Além
disso. a técnica operatória deve sempre ser respeitada, até mesmo como uma
otimização do trabalho e do futuro desempenho clinico, como condições de esmalte
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a ser condicionado, oclusão do paciente, assim como a presença de hábitos parafuncionais e a viabilidade do isolamento absoluto para cimentação.

Apesar do estágio atual de desenvolvimento das resinas compostas. a
contração de polimerização permanece como a maior barreira para o seu uso em
dentes posteriores, pois pode causar sensibilidade pós-operatória, descoloração
marginal e cárie secundária.

Diversos fatores influenciam a qualidade final das restaurações de resina
composta. Pode-se citar, dentre eles, o aparelho fotopolimerizador que muitas
vezes, é ignorado em relação á técnica restauradora.

A contração da resina composta durante a polimerização era responsável
pela formação de uma microfenda nas margens da cavidade que permitia o ingresso
de bactérias e fluidos orais.

A dureza da superfície e a resistência à tração estão relacionadas com o
desgaste e a fratura

Não é necessária a utilização de sistemas com unidades fotoativadoras
especificas e resinas compostas especificas para a realização de restaurações
indiretas para dentes posteriores, umas vez que Souza (2003) constatou que
algumas propriedades mecânicas permaneceram iguais quando dispensada a
utilização desse sistema, e outras, como a dureza superficial, até diminuíram.

Para Llena Puy et. al. (1993), o uso de restaurações indiretas resolve alguns
dos problemas associados com as restaurações diretas em resina composta nos
dentes posteriores, sendo o mais importante a menor contração de polimerização no
preparo, uma vez que a mesma ocorre durante a fabricação extrabucal. Afirmam
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ainda os autores que as restaurações indiretas possibilitaram uma melhor
manipulação do material na obtenção de melhor contato e anatomia oclusal. sendo
que a desvantagem da técnica indireta é a necessidade de duas consultas.

0 principal fator que governa a longevidade clinica das restaurações de
resina composta é a técnica restauradora. A falta de atenção aos detalhes dessas
técnicas, invariavelmente favorecerá o aparecimento de falhas precoces. Uma resina
composta posterior inserida sob condições apropriadas e controladas pode ter uma
vida média de até 10 anos ou mais.

Robinson Rowe e Maberly (2003) salientaram que a maior parte das falhas
das restaurações de resina composta, tais como estabilidade de col - , adaptação
marginal, desgaste e recidiva de cárie, ocorreu devido à técnica de inserção.
principalmente a deficiências de condensação.

Os dados da pesquisa realizada por Becker (2002) comprovaram que, na
técnica direta, a infiltração foi maior quando o limite da cavidade localizava-se em
nível da junção amarelo-cementária. Por outro lado, o resultado com o mesmo
material e localização do termino da cavidade, quando a restauração era realizada
pela técnica indireta em troquei de poliéter, apresentou menor infiltração, embora
não fosse estatisticamente significante.

0 fato acima confirma que as restaurações de resina composta são bastante
sensíveis á técnica utilizada, cabendo aos profissionais a observação de todos os
passos a serem executados.
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6 CONCLUSÃO

A técnica indireta com resina composta tem sua importância pela facilidade na
obtenção de melhores restaurações no que diz respeito a contorno anatômico.
oclusão , contato proximal, polimento e adaptação marginal. Além disso, os métodos
de pós-polimerização propiciam melhor conversão do monômero em polimero.
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