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RESUMO

Apesar de todos os avanços da Odontologia, o Brasil do século 21 ainda é um
pais em desenvolvimento e com altos indices de cárie. As dificuldades técnicas que
certos casos apresentam tornam esta tarefa extremamente difícil e desafiador. A
rapidez do tratamento restaurador, aliada ao baixo custo e resultado estético, fazem
das restaurações de resina composta em dentes posteriores a primeira

opção

restauradora e uma realidade no Brasil de hoje. Um pais onde a população valoriza
cada vez mais a estética apesar das dificuldades financeiras, e busca resultados
econômicos, simplificados e seguros para seus problemas bucais.

Apesar das suas propriedades estéticas e de todo seu desenvolvimento atual,
o uso de resinas compostas ainda necessita critérios para sua utilização.Os materiais
restauradores estéticos e os adesivos dentais tiveram uma evolução significativa nos
últimos anos sendo um dos materiais mais pesquisados atualmente. Esta evolução

pode "atropelar" um profissional desatualizado, fazendo com que o desrespeito a
protocolos clínicos tragam resultados insatisfatórios e fracassados.
Este trabalho tem como objetivo, revisar a literatura atual e buscar elementos
que nos forneçam embasamento teórico para otimização de resultados na prática
clinica da Dentistica. Apresenta dois casos clínicos realizados durante o curso de
especialização de Dentistica, ilustrando alguns dos momentos importantes a serem
observados durante o tratamento restaurador com resina composta direta em dentes
posteriores. No primeiro, urna abordagem extremamente conservativa e no segundo
caso, uma extensa lesão cariosa com exposição pulpar chegando ao limite da
indicação para o uso das resinas compostas em dentes posteriores, duas realidades

no Brasil do século 21.

ABSTRACT

In spite of all Odontology advances, Brazil of 21 st century is still a country in
development and still has a high level of caries. The technical difficulties of some
cases make this duty extremely hard and challenger. The quickness of restoration
treatment, with low cost and esthetic result, makes the posterior resincomposite
restorations the first option in restotation and a reality in Brazil today. A country
where populationvalorizes more and more esthetc. In spite of financial dificulties, and
looks for economic, easy and safe results for their mouth problems.
In spite of its esthetic qualities and all actual developments, the use of
composite resin still needs criterious for its utilization. The restoratio esthetic
materials and dental adhesives had a significant evolution inthe last years, becoming
one of the most studied materials. This evolution can "overrun" a non prepared
professional, making that clinical protocols desrespect brings insatisfactory and failed
results.
The aim of this study is to review the actival literture and bring elements that
give teoric literature and bring elements that give teoric knowledge maximizing
results in clinical practice of dentistic. This paper presents two cases report realized
during specilization Operative Dentistry course, showing some of the important
moments to be observed during the restoration treatment with direct posterior resin
composite. In the first one, an approach extremelly conservative and in the second
case, an extensive cavity hurt with pulp exposition in the limite of indication for the
use of direct posterior resin composite, two realites in Brazil of the 21 st century.
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INTRODUÇÃO
Diariamente, no exercício da Odontologia, nos deparamos com o desafio de
satisfazer as expectativas dos nossos pacientes na busca de um sorriso perfeito.
Muitas vezes, as dificuldades técnicas que certos casos apresentam tornam esta
tarefa extremamente difícil e desafiadora.
Apesar de todos os avanços da Odontologia, o Brasil do século 21 ainda é um
pais em desenvolvimento e com altos indices de carie. Mesmo com estes indices
baixando a cada ano, a necessidade de procedimentos restauradores ainda é
extremamente alta, ou por novas lesões ou por fracasso de restaurações já
existentes. 0 acesso a mídia por grande parte dos brasileiros aumentou a
informação e o

conhecimento sobre a importância da saúde bucal

e suas

conseqüências, fazendo com que os pacientes procurem o dentista com mais
freqüência. Muitas vezes, nos deparamos com pacientes que já vem ao consultório
com diagnostico de lesões de carie assintomática. Isto permite uma abordagem mais
precoce e conseqüentemente mais conservadora da lesão quando confirmado o
diagnóstico. A rapidez do tratamento restaurador aliado ao baixo custo e resultado
estético, fazem hoje das restaurações de resina composta em dentes posteriores a
primeira opção restauradora e uma realidade no Brasil do século 21, um pais aonde
a população valoriza cada vez mais a estética, apesar das dificuldades financeiras, e
busca resultados econômicos, simplificados e seguros para seus problemas bucais.
Características que se encaixam perfeitamente nas vantagens do uso direto de

resinas compostas.
0 modelo estético atualmente adotado pela maioria dos nossos pacientes
vem pondo em discussão o uso de materiais não estéticos na restauração de dentes
posteriores. A solicitação por restaurações estéticas em dentes que anteriormente
não despertavam esta preocupação vem tornando-se freqüente nos consultórios.
Esta valorização da estética dental exige do profissional mais conhecimento técnico
e habilidade para alcançar resultados mais seguros e duradouros, satisfazendo a

expectativa de pacientes cada vez mais exigentes e críticos. Em um mundo social e
economicamente competitivo como este que vivemos, a estética bucal tem cada vez
mais importância. No entanto, não podemos esquecer as limitações que cada
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material oferece. Respeitar as indicações e contra-indicações de cada caso é
imprescindível quando se busca excelência em Odontologia. Saber selecionar a

melhor alternativa de tratamento é agir dentro da segurança e da ética, buscando o
equilíbrio entre a física e a biologia e assim alcançar a saúde. Em 1936, Pilkington

definiu a estética em Dentistica Restauradora como sendo a ciência de copiar ou
harmonizar as restaurações com as estruturas dentais, a fim de que o trabalho tornese imperceptível. A partir da introdução de resinas compostas por em 1963, a
estética ficou mais fácil de ser alcançada e tem sido cada vez maior desde então a
sua valorização. Apesar das suas propriedades estéticas

e

de todo seu

desenvolvimento atual, o uso de resinas compostas ainda necessita critérios para
sua utilização e o uso indiscriminado deste material restaurador somente será
possível após uma maior investigação e uma melhoria nas suas propriedades físicoquímicas. Mesmo as resinas compostas atuais, apresentam alteração de cor,

principalmente sob a ação de má higiene oral, raios ultravioletas e também pela
impregnação de corantes contidos nos alimentos. Braden em 1964 e Santos em
1989 afirmam que a absorção de água pelas resinas e a conseqüente retenção de
corantes torna-se preocupante, pois pode interferir com outras propriedades,
principalmente a estabilidade de cor e a resistência à pigmentação.
As modernas tecnologias adesivas têm estendido a aplicação das resinas
compostas reduzindo a microinfiltração e a sensibilidade pós-operatória. Por terem a
cor do dente e poderem ser executadas em preparos mais conservadores, as
resinas compostas têm se mostrado uma ótima opção para restaurações em lesões
iniciais e moderadas em Classe I e II. A busca de um material substituto para o
amálgama fez com que as resinas compostas fossem alvo de intensas pesquisas.
Freqüentemente nos deparamos com novos materiais à disposição no mercado.
assim como novas técnicas restauradoras. Esta evolução pode - atropelar" um
profissional desatualizado, fazendo com que o desrespeito a protocolos clínicos
tragam resultados insatisfatórios e fracassados. 0 uso indiscriminado de resinas
compostas em dentes posteriores, muitas vezes acontece por pressão do próprio
paciente que não tem condições financeiras para uma restauração indireta e não
querem uma restauração metálica. Além disso, a falta de preparo do profissional que
ignora ou desconhece as indicações do material e outras opções de tratamento
aumenta este problema. A falta de conhecimento sobre técnicas de adesão,

inserção e polimerização faz com que estas restaurações sejam submetidas a um

desafio muito maior ao que elas possam suportar,

o que leva ao fracasso e

frustração em um período curto de tempo.

Inicialmente, uma boa anamnese nos dará informações sobre a história
clinica do paciente, hábitos de higiene, hábitos de dieta, e hábitos parafuncionais.
Estas informações podem contra-indicar o uso de resinas compostas desde o inicio
e obrigamos a buscar uma outra opção restauradora para o caso. A posição do
dente na arcada e a extensão do preparo cavitário também serão levadas em
consideração para seleção do caso.

A obtenção do sucesso clinico de um trabalho restaurador passa por uma
criteriosa seleção do caso proposto, observando fatores considerados fundamentais
como:

oclusão, hábitos parafuncionais, extensão

da lesão existente, exame

radiográfico, diagnóstico pulpar, atividade de cárie assim como controle dos fatores
etiológicos. A observação destes pontos vai determinar com mais certeza se o

tratamento da lesão com resina composta direta é apropriado para o caso.
Este trabalho tem como objetivo revisar as literaturas atuais, buscando
elementos que forneçam embasamento teórico para otimização de resultados na
prática clinica da Dentistica.

Conhecer e respeitar as indicações e contra-indicações do uso das resinas
compostas em dentes posteriores é obrigatório quando se quer longevidade em
nossos trabalhos restauradores. Seguir rigorosamente o protocolo clinico e instruir o
paciente sobre como controlar os fatores etiológicos da doença cárie é obrigação
ética de um profissional de Odontologia. Agir dentro da ética é ter como objetivo e
missão promover a saúde bucal.

L

1. REVISÃO DA LITERATURA

Baratieri e Ritter (2001) reportam neste artigo a performance clinica de
restaurações de resina composta de técnica direta após quatro anos com uso de
adesivo de condicionamento total. 726 dentes foram restaurados e avaliados após 4
anos. Concluem que baseados nos resultados descritos no artigo que as
restaurações de resina composta Z 100 e sistema adesivo scoth bond multi uso,
apresentaram performance adequada após quatro anos

e

uma transitória

sensibilidade pós-operatória.
Barkmeier et al. (2004) simularam em laboratório a quantidade de desgaste de
dois modernos compósitos de resina e depois compararam estes resultados corn
estudos dos mesmos materiais. Concluíram que o simulador de desgaste LeindfelderSuzuki, desenvolveu uma excelente relação linear entre desgaste localizado e
número de ciclos. Os estudos clínicos da P50 e Z100 usadas mostraram equivalência
entre desgaste localizado simulado e desgaste oclusal de contato clinico.
Bedran-de-castro et al. (2004) avaliaram neste artigo os efeitos da temperatura
e do ciclo de carga mecânica no grau e padrão de microinfiltração na margem cervical
de restaurações de Classe II usando dentes bovinos preparados com cavidades de
Classe I. Concluíram que na forma deste estudo a hipótese de que ciclos térmicos e
de carga mecânica não poderia influenciar a força de adesão foi rejeitada quando os
dois stresses foram usados nos mesmos espécimes. Temperaturas

e ciclos

mecânicos combinados diferentemente afetaram os valores de infiltração. Simulações
das condições da cavidade oral serão cruciais para melhor avaliar e entender a
performance dos materiais adesivos em testes laboratoriais.
Choi et al. (2004) avaliaram no estudo os efeitos de várias configurações de
cavidades na força de adesão, microinfiltração, força flexural e modulo de elasticidade
das resinas compostas híbridas (Clearfil AP-X) e microhibridas (Esthet-X). Concluíram
que as propriedades mecânicas dos compósitos podem ser afetadas pela contração
de polimerização. Neste estudo, uma resina composta híbrida mostrou grande
sensibilidade comparada com aumento da contração de uma resina microhibrida, que
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é o fator C. Estes resultados sugerem que uma adequada seleção de material e o

controle do stress da contração de polimerização são fatores muito importantes para
o sucesso das restaurações em resina composta.

De Souza et al. (2005) avaliaram neste estudo a performance clinica de duas
resinas compostas condensáveis e uma resina composta microhibrida usadas em
cavidades oclusais de dentes permanentes após um ano. Concluíram que as resinas
condensáveis e microhibrida exibiram uma satisfatória performance clinica após um

ano de avaliação direta.
Dias et al. (2001) demonstraram no artigo, uma técnica de mascarar a dentina
escurecida em dente posterior com uso de opacificador, permitindo uma melhor e
mais previsível cor para restaurações em resina composta em posterior. Concluíram
que mascarar dentina escurecida em restaurações de resina composta em dentes
posteriores usando materiais baratos como os opacos e tintas modificadas são
procedimentos simples e rápidos e podem ajudar ao dentista a obter melhores
resultados em suas restaurações de resina em dentes posteriores. Certamente esta
técnica não sera rotina no consultório, mas pode ajudar em casos selecionados.
Dias et al. (2004) compararam a força de adesão nas microcavidades de cinco
tipos de sistemas adesivos em dentes humanos preparados com papeis abrasivos de
silicone carbide, instrumentos rotatórios diamantados e brocas carbide. Testando a
hipótese de que diferentes instrumentações de preparos cavitários, não afetam a
adesão de resinas compostas. Superfícies preparadas usando brocas carbide
geralmente apresentam maior força de adesão do que preparos usando pontas
diamantadas ou papeis abrasivos. Concluíram que a força de adesão dentina-resina
pode ser afetada pelo tipo de instrumento usado para preparar

o

dente.

Especificamente, os valores obtidos foram com brocas carbide do que com pontas
diamantadas.
Dickinson et al (1990) avaliaram os efeitos de um selante de penetração em
superfície experimental para resistência ao desgaste em restaurações de resina
composta. Após um anão o desgaste das restaurações tratadas foi de metade do que
a parte das restaurações que não receberam tratamento Cl selante.
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Dietschi et al. (1994) revisam elementos críticos a respeito da adesão aos

tecidos dentais com relação as propriedades de bases, materiais restauradores e
adesivos.
Ernest et al. (2002) tentaram in vitro a infiltração marginal de resinas
compostas para dentes posteriores usando varias combinações de resina flow e
sistemas adesivos. Nesta associação foram usados produtos de um mesmo
fabricante em cada situação. As resinas testadas foram Solitare 2, Dyract AP, tetric
Ceram, Poin 4 e Portacll. Foi usado condicionamento ácido a 20%, 37% e sem
condicionamento. Os adesivos usados foram: Gluma Confort Bond, Gluma Solid
Bond, Prime e Bond NT, Exite, Optibond

Solo Plus, Prompt L. As resinas flow

testadas foram: Flow Fine, Tetric Flow, Revolution. Testando em 160 dentes com
preparos classe II com termino em esmalte e cemento. Concluíram que o uso de
resina flow em cavidades classe II, aquém da linha do esmalte, mostrou uma positiva
influência na adaptação marginal do material restaurador in vitro. 0 uso da resina
flow, somado ao material convencional tem mostrado benefícios clínicos. 0 uso de
resinas condensáveis em restaurações de classe ll não é inferior a resina
convencional híbrida e pode ser até vantajoso. Os adesivos múltiplos utilizados no
experimento, mostraram melhor selamento marginal do que o sistema adesivo de
frasco único. 0 uso de adesivos condicionante em restaurações de classe li
apresentaram o pior resultado. Os procedimentos operativos na aplicação do adesivo
e sistema de matrizes bem aplicados influenciam significativamente a formação de
fendas marginais.
Ferracane (1992) oferece um guia para determinar quando usar as resinas

compostas tendo base os estudos clínicos e a prática.
Ferreira et al. (2004) fizeram uma revisão sobre os protocolos no uso das
resinas compostas em dentes posteriores, salientando as vantagens e desvantagens
do emprego deste material e suas indicações e contra-indicações e aspectos a serem
considerados para que as restaurações sejam mais duradouras. Como tema principal,
considerações sobre acabamento, selamento e suas implicações na durabilidade das
restaurações. Apresentam um caso clinico para ilustrar essas técnicas.
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Frankenberger et al. (2004) testaram a hipótese de que adesivos de frasco
único são efetivos em reduzir a permeabilidade dentinaria em condições in vivo.

Concluíram que adesivos de frasco único comportam-se como uma membrana
permeável após a polimerização. Permitindo uma continua passagem do fluido
dentinario e não promove um selamento hermético em dentina vital profunda. Apesar

de o fluido dentinario difundir em uma quantidade relativamente pequena, ele é
responsável pela sensibilidade pós-operatória ao frio. Isto pode interferir em uma
ótima polimerização de compósitos de cura dual ou auto polimerizantes ou cimentos

resinosos nas restaurações diretas e indiretas.
Giannini et al. (2003) estudaram a performance de oito sistemas adesivos de

frasco único para dentina em uma semana, três meses e 6 meses guardados em
agua a 37°C. na discussão relataram que o tipo e quantidade de mon6mero presente

em cada tipo de sistema adesivo são responsáveis pela qualidade e profundidade da
camada de impregnação. Hipótese não aceita por Perdigão em comentário no final do
artigo onde disse que "solvente não afeta a estabilidade de adesão" e que referencias
adicionais poderiam certamente ter aumentado o valor cienti fi co deste artigo.
Concluíram que a analise de fraturas sugere que o tempo de armazenagem e o

regime de ciclo térmico pode ter afetado a qualidade de adesão.
Gordan (2000) avaliou em um estudo in vitro, o aumento de restaurações de
Classe V com resina composta na sua substituição. Concluiu que a substituição das
restaurações de Classe V em resina composta com término em 90 graus no ângulo

cavo superficial ,resultou no aumento da area superficial e perímetro no novo preparo.
0 término em bisel no ângulo cavo superficial, não resultou em um aumento do

tamanho do preparo cavitário. Entretanto, restaurações com término em bisel,
apresentaram um aumento do tamanho da cavidade quando comparado ao préoperativo com ângulo cavo-superficial em 90 graus.

Goulart et al. (2004) avaliaram a influência da contaminação com eugenol
sobre a resistência de união por microtração entre resina e dentina já que fenólicos
inibem a formação de radicais livres durante o processo inicial de polimerização,
contra-indicando o uso deste material como base de restaurações de resina
composta. Concluíram que dentes previamente restaurados com material contendo

eugenol,

por 30 dias, não diminuíram a resistência da interface de união

resina/dentina mensurada por microtração.
Haak et al. (2002) avaliaram no estudo a adaptação marginal e interna de
restaurações extensas de Classe I restauradas com a técnica de incremento único
usando resina fluida como revestimento. Concluíram que a adaptação inicial interna
ficou livre de fendas. Entretanto, foram observadas areas de potencial fraturas. Em
areas onde a cavidade 1Dclusal sem apoio dentinário ocorreu fraturas quando
restauradas em dois incrementos oblíquos. Resina fluida como revestimento não
resultou em melhor adaptação, mas quando a resina Revolution foi usada devido a
sua maior elasticidade do que a Tetric Flow, a adaptação marginal foi
significativamente aumentada.
Herrero et al. (2005) investigaram e avaliaram a contração de polimerização e
cura profunda de cinco resinas compostas condensáveis. Avaliando a contração
volumétrica em porções de 2 mm. Concluindo que a resina Solitaire teve maior
contração e a Alert a menor contração. A profundidade de cura foi severamente
comprometida para todos os materiais a 5 mm de espessura. Alert< P60= Surefil<
Prodigy Condensable< solitare em relação à contração de presa em 2mm de
profundidade.
Horsted-Bindslev (2004) fez uma pesquisa sobre o recente desenvolvimento
na produção de mercúrio e seu consumo. Usa estes dados especialmente em relação
ao uso do mercúrio na dentistica. Também discorre pela toxicologia e aspectos
reprodutivos no corpo do Cirurgião Dentista. Conclui dizendo que a produção o
consumo global de mercúrio esta decrescendo assim como as restaurações de
amálgama em alguns países. Além disto reduz o ônus ambiental das clinicas. Em
geral, limites toxicológicos e efeitos reprodutivos não têm sido ultrapassados quando
se adota medidas do regulamento de higiene quanto ao mercúrio. 0 maior risco de
exposição ao mercúrio para profissionais da odontologia esta na manipulação do
mercúrio, remover ou assistir ao remover restaurações de amalgama do mercúrio dos
pacientes ou deles mesmos. Nos métodos de trituração e condensação, esterilização
de instrumentos e armazenagem de resíduos de amálgama.
Jackson et al. (2000) descrevem a técnica de uso para resinas condensáveis
usando a técnica incremental para reduzir a contração de polimerização. Concluem
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que usando a técnica incremental e adesiva de frasco único, as resinas condensáveis
podem ser inseridas mais rápidas, fáceis e mais previsíveis do que quando usamos
resinas médias e técnicas anteriores.
Jagger e Harrison (1995) fizeram um estudo em vitro usando uma máquina
que simulou os ciclos mastigatórios para avaliar os desgastes. Os resultados
mostraram que o esmalte possui uma boa resistência 6 abrasão assim como o
amálgama e a resina composta

microfina.

Resinas convencionais produziram

destruição do esmalte. A porcelana também produziu grande desgaste ao esmalte.
Kawai et al. (1988) fizeram um estudo analisado as diferenças de desgaste na

superfície da restauração usando diferentes materiais. Concluíram que o tipo de
partícula e a matriz orgânica contida na resina vão determinar a resistência ao
desgaste da restauração.
Kinomoto et al. (2000) propõe familiarizar o clinico com os fenômenos

invisíveis da contração de presa que ocorre durante a polimerização das resinas
compostas. Usando a análise fotoelástica examinaram os resultados do stress de
polimerização em restaurações de Classe I em dentes bovinos. Analise fotoelástica é

a técnica que transforma stresses internos produzidos em luz visível que localiza e da
a magnitude do stress. Conclui que a contração de stress uma característica
inevitável em restaurações adesivas e compromete o sucesso das restaurações na

clinica. Entretanto tem-se buscado reduzir este stress nas restaurações de resina
onde alguns métodos têm se mostrado efetivos. Clínicos devem entender conceitos
existentes sobre o stress de polimerização e entender que a qualidade das
restaurações depende do sucesso no manejo destas questões.
Leinfelder (1991) faz uma revisão sobre o uso da resina composta em dentes

posteriores. Indica o uso de ionomero de vidro como base sobre a dentina e salienta
a importância da remoção minima de tecido dentário no preparo cavitário. Salienta a
importância do uso de selantes pos acabamento da restauração.

Leonard et al. (2002) compararam a eficiência de polimerização de três
aparelhos LED com aparelhos fotopolimerizadores de luz halogena. A intensidade de
luz e o espectro de cada LED foram comparados com os dois aparelhos de luz
halógena.

Concluem que a eficiência dos três aparelhos LED testados em
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comparação com o de luz halogena no teste de dureza mostrou que o nível de
absorção do ativador canforoquinona foi quatro vezes maior com o aparelho de luz
halógena neste teste. 0 que resulta que os aparelhos LED requerem um considerável
tempo de exposição mais longo para obter uma adequada polimerização de um
compósito híbrido ou microparticulado.
Liebenberg (1996) revisou a técnica de reconstrução sucessiva de cúspides
como melhora na técnica de restaurações de resina em dentes posteriores. Concluiu
que a revolução dos adesivos diminuiu as restrições ao uso das resinas compostas
em dentes posteriores que existia no passado. A técnica apresentada no caso clinico,
melhora a estética, a forma anatômica, a estabilidade de cor, integridade das
margens, sensibilidade pós-operatória, mantém a vitalidade

e

aumenta a

durabilidade.
Liebenberg (2000) apresentou uma técnica de preparo que utiliza bizel externo
axial e uma técnica de inserção de resina composta que envolve o uso de duas
resinas de diferentes viscosidades para otimizar a integridade marginal em
restaurações grandes de Classe II.
Lopes et al. (2002) discutem no artigo alguns aspectos importantes da adesão
dental, descrevendo recentes evoluções da técnica adesiva comparando suas
vantagens e dificuldades existentes. Concluiu que a evolução dos sistemas adesivos
tem resultado em uma força de adesão muito próxima ao alcançado na adesão ao
esmalte. Níveis de retenção clínicos, usando a técnica do condicionamento total, vem
dando quase 100% de vedamento na cervical de restaurações após três anos. 0
sistema de adesão autocondicionantes tem mostrado uma rápida evolução em
poucos anos. Possivelmente em um futuro próximo a adesão dental envolverá
apenas uma aplicação de adesivo autocondicionante obtendo uma satisfatória
adesão ao esmalte e dentina.
Lopes et al. (2004) avaliaram no artigo a morfologia formada na interface
resina-dentina in vivo com duas técnicas de inserção de resina em dentes posteriores
(incremental e de incrememo único). Concluíram que a técnica de inserção é um fator
importante quando dentes posteriores são restaurados com resina composta. A

1 ,)

técnica de inserção em incrementos continua resultando em um melhor selamento do
que a técnica condensável de incremento único.
Lopes et al. (2004) revisaram

o

protocolo atual para abordagem de

restaurações direta em dentes posteriores de forma conservativa. Levando em
consideração indicações e contra-indicações. A seleção do material disponível e o de
escolha para melhores resultados e considerações sobre inserção e polimerização
foram abordados na parte inicial do artigo, salientando pontos fundamentais a serem
observados na técnica restaurativa

que abordada. Dois casos clínicos foram

apresentados, um em lesão de Classe I e outro de lesão de classe II, descrevendo
passo a passo a técnica utilizada desde a abordagem até o acabamento.
Lopes et al.(2002)escrevem sobre as vantagens que apresentam as resinas
compostas atuais

e

apresentam as atuais técnicas no emprego das resinas

compostas em dentes posteriores. Advertem sobre a correta seleção e aplicação do
material para obter sucesso clinico. Apresentam dois casos clínicos onde empregam
duas técnicas de inserção diferentes, com resinas condensáveis e com a técnica
incremental que reduz a necessidade de ajuste. Concluem que acomodar uma resina
composta em dentes posteriores não é complexo, entretanto requer uma técnica
apurada e instrumentos específicos para garantir resultados que alcancem as
expectativas dos pacientes.
Mathew et al. (2001) usaram neste estudo in vitro, A técnica do corante de
prata para avaliar a infiltração marginal na interface resina composta/ dentina em uma
restauração Classe ll submetida a termociclagem. Concluíram que a aplicação de um
apropriado agente adesivo é necessária para minimizar a infiltração marginal em
restaurações assegurando uma forte adesão do compósito a margem gengival.
Aplicando uma segunda camada de adesivo foi encontrado um aumento na adesão
ao compósito resultando na redução da infiltração comparado a aplicação de urna
camada apenas.
MondeIli et al. (2004) avaliaram no artigo a infiltração marginal em cavidades
de Classe ll restauradas com resina composta associada com outros materiais de
inserção direta. Concluindo que a utilização do connpõmero Dyract AP como material
intermediário diminuiu a microinfiltração in vitro de cavidades de Classe II corn

margem gengival em dentina e cemento, quando comparado com os outros materiais

avaliados, nos períodos de armazenagem testados. 0 uso de resina fluida como
material intermediário não teve a eficiência do compômero, mas melhor que o grupo
de controle e o amálgama.
Neiva et al. (1998) fizeram um estudo in vitro, comparando a infiltração
marginal em cavidades de classe ll usando resina composta fotopolimerizavel corn
diferentes técnicas de inserção e polimerização, variando a extensão da margem
gengival em esmalte e cemento e o tipo de matriz usada. Submetendo os corpos de
prova a ciclos térmicos corn corante, observaram o grau de penetração do corante
nas margens das restaurações. Concluíram que o tipo de matriz usada não teve
influência negativa sobre a infiltração marginal em esmalte. No cemento a inserção
horizontal incremental e a polimerização usando coliimator cone exibiram menor
infiltração, enquanto o uso de matriz de poliéster e cunha reflexiva apresentaram o
pior resultado. 0 sistema adesivo usado foi o scthbond multiuso e a resina z 100.
Norman et al. (1990) compararam restaurações de resina composta e de
amalgama após 5 anos de sua confecção. Concluindo que as dois materiais
mostraram uma satisfatória performance. A única diferença significativa foi a menor
integridade marginal do amálgama e o maior desgaste da resina composta.
Perdigão (2003) estudou a hipótese de que o preparo da superfície do esmalte
não afetaria a força de adesão nas microcavidades do esmalte pelo adesivo
autocondicionante. Descreve o sistema autocondicionante. Usando dentes bovinos,
faz estudo in vitro testando a força de adesão com quatro marcas comerciais de
adesivos autocondicionantes e uma de condicionamento total em superfícies de
esmalte preparadas com pontas e não preparadas. Concluiu que, a hipótese testada
mostrou que o esmalte preparado teve aumentado a força de adesão com uso de
adesivo autocondicionante. Entretanto a efetividade em dentina devera ser validada
em avaliações clinicas.
Perdigão et al. (2002) avaliaram a força de adesão de três adesivos dentinbrios
aplicados em dentina clinicamente úmida e em dentina que foi seca durante 5
segundos. Testaram a hipótese de que o nível de umidade residual não influencia na
força de adesão quando as restaurações são executadas em vivo. Usando dentes
humanos restaurados com resina microhibrida e usando três sistemas adesivos de
frasco único: adesivo Exite a base de etanol, o sistema adesivo Prime & Bond NT a

base de acetona e o sistema adesivo Single Bond a base de etanol e água. Para
cada sistema adesivo, não foram encontradas diferenças estatísticas nos resultados
entre dentina seca ou dentina úmida. Entretanto, Single Bond aplicado em dentina
úmida resultou em uma maior adesão signi fi cativa comparada ao resultado do

Exite

seco e Exite úmido. Porem não significativamente maior que i single Bond seco e o
Prime e Bond NT seco e úmido. Concluíram que dentina seca a ar por 5 segundos
não influencia a força de adesão quando o adesivo dentinário é aplicado no ambiente

clinico. Single Bond e Prime & Bond NT resultaram em similar força de adesão
estatisticamente. Single Bond aplicado em dentina úmida tem maior força de adesão
do que Exite aplicado em dentina úmida e seca.
Perdigão et al. (2003) avaliaram por duas semanas a sensibilidade Osoperatória Restaurações de Classe ll com resina composta usando adesivo auto

condicionante (Clearfil SE Bond) e a técnica adesiva do condicionamento total (Prime
& Bond NT) com ou sem o uso de resina flow na área cervical do preparo. Avaliaram

o

pré-operatório

e

2

semanas

pós-operatório. Concluíram

que

não

houve

sensibilidade pós-operatória usando as duas técnicas adesivas. 0 uso de resina Flow
não diminuiu a sensibilidade pós-operatória.

Pereira et al. (2004) avaliaram in vitro a microinfiltração marginal na parede
gengival de restaurações Classe II, comparando três técnicas fotopolimerizadoras

divididas em três grupos de estudo: Matriz transparente e cunhas reflexivas, matriz de
aço e cunha de madeira com fotopolimerização gradual e matriz de aço com cunha

de madeira e incremento único usando resina composta
(Dentisply)

condensavel Surefil

e submetidas a termociclagem. Concluíram que de acordo com a

metodologia usada nenhuma das técnicas de fotopolimerização avaliadas neste
estudo foi capaz de impedir a presença da microinfiltração marginal, mesmo com
todas as margens localizadas em esmalte. Usando matrizes de poliéster e cunhas
reflexivas obtiveram o mehor resultado. Não houve diferença significativa entre o
grupo ll e o grupo Ill.
Peter Ernest et al. (2003 )avaliaram a influência na contração de polimerização
infiltração marginal com exposição de luz com inicio em baixa intensidade. Nos 15

primeiros segundos as resinas foram submetidos a uma intensidade de luz de 150
mVV/Cm 2 seguido de uma

polimerização

de

800 mVV/Cm 2 . Concluíram que

dependendo do material restaurador usado, polimerização de inicio leve pode causar
uma significativa redução na infiltração marginal em restaurações de Classe V. Este
efeito deve ser atribuído pela diminuição do stress de polimerização. Foi mais efetiva
em resinas composta híbrida.
Peumans et al. (2002) compararam resinas condensáveis e convencionais em
relação a obtenção de contato proximal em cavidades de Classe II. Concluíram que o
melhor contato proximal em restaurações de Classe ll foram obtidos usando matrizes
seccionais. A condensabilidade da resina composta utilizada não ajudou a obter um
melhor resultado quanto ao contato proximal.
Peutzfeldt et al. (2003) investigaram se a contração de polimerização, fluidez,
modulo e força de adesão influencia a formação marginal de fresta em urna
restauração de resina composta In Vitro.

0 principal motivo de fracasso e motivo

para limitar a longevidade das restaurações de resina composta são: Desgaste,
fratura, margens deterioradas, descoloração marginal e margens abertas com cáries
secundárias. Conclui que com o sistema adesivo usado e o espectro de resinas
compostas utilizadas, a contração de polimerização e a fluidez da resina composta
podem determinar significativamente a formação de fendas na resina composta. Para
resinas compostas de mesmo grau de contração, a resina condensável resultaria na
maior formação de fenda do que as resinas convencionais e a resina flow.
Poskus et al. (2004) analisam a influência de duas técnicas de inserção e dois
sistemas adesivos na microinfiltração marginal de restaurações de Classe II usando
resinas compostas diferemes. Usando pré-molares humanos restaurados com a
técnica incremental e de incremento único, submetidos a termociclos com azul de
metileno. Foram usadas no experimento as resinas: Z100, Filtek A 110, Solitaire,
ALERT, Surefil e os sistemas adesivos: Bond 1-B1

e Etch & Prime 3.0-EP.

Concluíram que na metodologia empregada, e baseado nos resultados obtidos no
estudo, que nenhum dos dois adesivos usados foi capaz de prevenir totalmente a
infiltração na parede dentinbria cervical das restaurações de classe II, mesmo quando
a técnica incremental de inserção foi empregada. A técnica de inserção em
incremento único apresentou a maior infiltração marginal na parede cervical para
todas as restaurações testadas. 0 tipo de resina composta usada pode influenciar a
extensão da infiltração marginal. As restaurações preparadas usando a resina
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Solitaire, mostraram a maior microinfiltração do que as resinas Z 100

e ALERT.

Surefil e Filtek apresentaram resultados similares à resina Solitare.
Prakki et al. (2004) avaliaram a efetividade de contatos proximais em
restaurações de Classe II usando dois tipos de sistemas de matrizes (metal e
poliéster) com dois tipos de técnicas (incremental e com partículas polimerizadas).
Concluíram que pontos de contato obtidos imediatamente após a restauração de
Classe ll foram satisfatórios com os dois sistemas de matrizes utilizadas. Após 18
meses de avaliação, nenhuma estatística significante foi encontrada nos diferentes
tipos de técnica de inserção e sistema de matrizes utilizados.
Quin et al. (2004) testaram o aumento da resistência ao desgaste de resinas
compostas com nano-silica-fundida. Concluindo que houve aumento da resistência ao
desgaste comparado as resinas com partículas de silica e similar ao amálgama
dental.
Ritchie et al. (2004) estudaram 180 dentistas do oeste da Escócia a fim de
determinar o grau de exposição ao mercúrio durante o curso do trabalho e os efeitos
nas suas saúdes e funções cognitivas. Sugerem locais no consultório onde
encontramos mercúrio: Ao redor da base da cadeira, embaixo do amalgamador, no
local de armazenamento, abaixo da autoclave, sobre a superfície onde é preparado o
amálgama. Concluem que os níveis de mercúrio encontrados na urina deste grupo de
Dentistas, comparado ao grupo controle quatro vezes, é menor que o valor estipulado
pelas normas de saúde Inglesa.
Solado et al. (2003) avaliaram cinco resinas compostas para dentes
posteriores em 150 amostras polimerizadas contra matriz de poliéster e lâmina de
vidro descartável. Posteriormente submetidos a tratamento de superfície com:
borracha abrasiva, brocas multilaminadas, disco de feltro, pontas diamantadas e por
fim, selante de superfície, foram feitos testes de leitura de rugosidade. Os resultados
mostraram que houve diferença significante entre todos os grupos de resinas
pesquisadas e o grupo de controle após o tratamento de superfície. Concluíram que
com exceção da resina Alert, todas as resinas pesquisadas não apresentaram
melhora na rugosidade.
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Stewardson et al. (2004) avaliaram no estudo e emissão de calor e a
característica de

polimerização

de uma alta intensidade de luz

alógena

polimerização de resinas convencionais e na polimerização rápida

na

de resinas

microhibrida. Concluiu que o aumento da temperatura na base da cavidade esta

relacionada com a profundidade de polimerização que o aparelho atinge. A extensão
do trauma térmico que a polpa suporta ainda é desconhecida e pode estar
relacionada com a escolha do aparelho

fotopolimerizador,

o

programa de

polimerização usado e a proximidade da polpa em cavidades profundas.

Whitworth et al. (2004) investigaram a contaminação de brocas dentais por
bactérias e fungos. Um estudo comparando a eficácia das técnicas de préesterilização das pontas como lavagem manual, agentes enzimáticos e desinfetantes
liquidos. Usaram 30 pontas dentais contaminadas durante preparos cavitários e

analisadas exames micro-biológicos. Salientam que: o uso de pontas dentais pode
contaminar com potentes micro-organismos patogênicos. Somente

autoclavando

teremos a completa descontaminagão das pontas dentais. Limpeza manual não é
mais efetiva que a maioria dos métodos de limpeza e pré-esterilização. Agentes
enzimáticos

podem ter papel no processo de

descontaminação. Líquidos

desinfetantes são o mais efetivo método de pré-esterilização e limpeza para brocas e
pontas dentais contaminadas. Conclui que agentes enzimáticos são apropriados para
deixar de molho pontas dentais contaminadas imediatamente após o uso. Líquidos
desinfetantes são recomendados como método de pré-esterilização de pontas
contaminadas. Comentando o artigo A. J. Smith (Senior Lacturer/ Hon Consultant
Microbiology, Infection Research Group, Glasgow Dental hospital and School)
instrumentos somente estão efetivamente limpos quando esterilizados. Salienta as
desvantagens e riscos que envolvem a limpeza manual de instrumentos lembrando
que limpadores com ultra-som e máquinas lavadoras automáticas, apesar de terem
um custo elevado e cuidados especiais na operação e manutenção, não foram
citadas no artigo.
Wilson e Gainsford (1997) revisaram no artigo, em duas partes, a técnica de
restauração direta com resinas compostas. Abordando

indicações, seleção do

material, princípios do preparo cavitário, técnica de inserção, performance clinica.
Concluindo que resinas compostas em posterior tem um papel, ainda relativamente
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limitado na pratica diária e é chegada a hora de seguir ativamente e aproveitar as
oportunidades que oferecem estes materiais.
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2. DISCUSSÃO

2.1 SELEÇÃO DO CASO
Quando o paciente vem ao nosso consultório, normalmente ele vem com uma
queixa de algo que o está incomodando. Quer por motivos estéticos ou por uma
sintomatologia, é muito importante ouvirmos do paciente qual a sua queixa para
assim termos mais elementos que nos facilite alcançar a sua expectativa em relação
ao tratamento. Uma conversa aparentemente informal poderá, já de inicio, informar
sobre fatores relevantes em relação a sua saúde bucal. Seus hábitos orais, de
higiene e de periodicidade de visita ao Dentista devem ser observados e anotados e
podem contra-indicar o uso de resinas compostas em posterior neste paciente. Uma
resposta positiva em relação à cefaléia freqüente pode nos indicar uma síndrome de
disfunção de ATM. Esta patologia pode estar relacionada a hábitos parafuncionais
como bruxismo que pode ou não estar associado a contatos prematuros. Estes
contatos devem ser analisados em relação cêntrica, movimentos de lateralidade e
protrusão e são fatores relacionados as dores faciais e lesão periodontal. Para
Ramfjord e Ash 1983 qualquer distúrbio que possa aumentar a atividade muscular
básica, seja tensão emocional, interferência oclusal ou dor, pode levar a distúrbios
funcionais na estrutura do sistema estomatognático. Em caso de diagnóstico positivo
para síndrome de disfunção de Atm relacionada com contato prematuro, devemos
fazer o ajuste oclusal previamente a qualquer procedimento restaurador, buscando
restabelecer um padrão de oclusão ótimo.
Contatos intensivos na área preparada podem contra-indicar o uso de resinas
compostas, pois o contato da cúspide oposta na restauração pode aumentar o
desgaste em 4 a 5 vezes. 50 Restaurações cerâmicas no dente oposto e a presença
de facetas de desgaste, que sugerem hábitos parafuncionais e contra-indicam o uso
de resina composta em dentes posteriores. 62 Preferentemente o istmo do preparo
cavitário não deve ser maior que 1/3 da distância entre as cúspides. Grandes áreas
oclusais ficam mais expostas às forças mastigatórias reduzindo a resistência ao
desgaste. 74 Quanto mais para distal esta o dente a ser restaurado , maior será o
desgaste da restauração. Isto se deve ao fato de que as forças aplicadas sobre este
dente serem maiores, os que tornam melhor a performance das restaurações de
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resina composta em pré-molares do que em molares. Um correto ajuste da
restauração em oclusão estática e dinâmica aumenta as chances desta restauração

resistir ao desafio oclusal .
Quando o preparo cavitário em face proximal termina em área sem esmalte a
adesão

fica comprometida

e o

isolamento de campo absoluto torna-se

imprescindível para obtenção de um campo seco e livre de contaminação. Mesmo

assim as chances de fracasso clinico são maiores2 ficando mais indicado o uso de
restaurações indiretas.
Restaurações diretas em resina composta podem durar 10 anos ou mais
quando utilizadas em casos cuidadosamente selecionados e dentro das indicações,

com técnica e materiais apropriados. 45
Uma vez diagnosticada uma lesão de cárie, cavitada ou não, que envolva a
dentina e cuja imagem radiografia interproximal mostre o envolvimento do limite
amelodentinário, teremos que intervir restaurando. 2 Na superfície proximal, a
presença

de cavidade macroscópica determina a necessidade também de

intervenção restauradora. 0 uso de separadores de dentes pode dar uma visão

direta da área da lesão para diagnóstico e até mesmo para uma abordagem mais
conservadora da lesão.
Quando queremos restaurações livres de metal, resinas compostas são a
primeira escolha porque os procedimentos são relativamente simples, tem baixo
custo e um satisfatório nível de sucesso clinico quando o protocolo clinico é
seguido. 61 Somado a isto, as resinas compostas preservam estrutura dental

seguindo os conceitos da dentistica restauradora conservativa.

2.2 SELEÇÃO DAS RESINAS COMPOSTAS
Quando as resinas compostas foram introduzidas nos anos 60, a sua indicação
era para restaurações de Classe Ill , IV e V. Eram quimicamente ativadas e suas
partículas grandes não possibilitavam um bom polimento final e tendiam a
pigmentação com o tempo. A baixa resistência ao desgaste e a infiltração marginal

contra-indicavam este material para

restauração da face oclusal de dentes

posteriores. 42 Com a introdução da fotopolimerização na década de 70, as resinas

28

demonstraram maior resistência ao desgaste e melhor estabilidade de cor. Isto foi
conseguido com a introdução de partículas pequenas (5 a 8 micrômetros) e por
causa da ausência de ar incorporado ao material durante a manipulação, o que
causava a inibição da polimerização e acelerava o seu desgaste. 46 Atualmente ao
selecionarmos uma resina que usaremos nas restaurações, temos que levar em
consideração a resistência, polimerização e tonalidade. Os compósitos híbridos são
aceitáveis para aplicação em dentes posteriores. 12 Eles misturam vários tamanhos
de partículas (0,04 - 3 micrômetros) e contém um minimo de 7 a 15% de
microparticulas. Tradicionalmente os compósitos híbridos têm partículas de 1 a 3
micrômetros de tamanho.
As resinas microhibridas também são indicadas para restaurações em dentes
posteriores. Com uma carga de partículas similares aos compostos híbridos as
resinas microhibridas apresentam partículas menores em sua composição (0,8- 1,0
micrômetro). Com uma melhor distribuição, apresentam uma polinnerização mais
fad': Isto resulta em uma melhor capacidade de acabamento comparado as
resinas híbridas e exibem excelentes propriedades mecânicas.
Uma nova resina composta foi desenvolvida nos últimos anos com indicação
especifica para dentes posteriores. Chamadas de resinas condensáveis, apesar de
não poderem ser condensadas como o amálgama, este material apresenta alta
densidade e pode ser pressionado na caixa proximal do preparo. Não é pegajoso,
apresenta alta resistência flexural

e

compressiva, bom acabamento, alta

profundidade de polimerização e baixa contração de presa comparada a outros
materiais. 34 A alta densidade que se propõe a melhorar a qualidade do contato
proximal em restaurações de Classe 11, 78 e sim o tipo de sistema de matriz usada.
Comparando clinicamente a resina microhibrida e a condensável após um ano
Barbosa de Souza et al 90 também não encontraram diferenças.
A associação de uma resina fluida com outra resina composta para dentes
posteriores também é aceita por muitos clínicos e pesquisadores (APUD Baratieri
2002) com o objetivo de neutralizar ou minimizar as tensões que ocorrem na
interface e o dente pois estas resinas apresentam baixo módulo de elasticidade.
Preenchem com mais facIlidade os microespagos existentes nas regiões dos
ângulos internos das cavidades. 0 uso de resina flow não diminuiu a sensibilidade

pós- operatória. 75 O uso de resina flow não é completamente aceito devido as suas
baixas propriedades mecânicas e contração de polimerização. 7

2.3 PREPARO CAVITARIO
Uma vez determinada a necessidade de intervenção restauradora na lesão de
cárie e estando a doença sob controle, iniciaremos os procedimentos a fim de
restaurar a lesão cariosa presente. Estando o caso dentro das indicações para o
uso de resinas compostas , devemos fazer uma profilaxia prévia ao preparo no
quadrante envolvido assim como a anestesia do dente. A profilaxia poderá ser feita
com escova Robson e pasta profilática ou com jato de bicarbonato de sódio. 21 A
seleção de cor deve ser feita com os dentes hidratados, sem placa bacteriana e
sem pigmentos. Podemos fazer a seleção de cor com a escala Vita ou corn uso de
um pequeno incremento de resina fotopolimerizada sobre o dente.
Antes de iniciarmos o preparo cavitário é importante identificamos os contatos
deste dente com o dente antagonista. Usando um papel articular fino, obteremos o
registro dos pontos de contato. Estes pontos devem ser preservados se possível. É
importante memorizar a localização destes contatos para facilitar o ajuste final da
restauração. Após o isolamento de campo operatório, que preferencialmente deve
ser corn dique de borracha, é feito o acesso principal à lesão cariosa corn brocas
carbide em alta rotação. Se for necessário alargar o preparo pode-se usar pontas
diamantadas ou brocas de aço em alta rotação e sob refrigeração. 0 preparo
cavitário deve limitar-se a área de dentina cariada. Muitas vezes em função da
extensão da lesão na região do limite amelodentinário, é necessário

ampliar a

abertura em esmalte. 2 A dentina infectada e úmida deve ser removida com o uso de
brocas esféricas lisas em baixa velocidade com aplicações intermitentes

e sob

refrigeração, evitando o aquecimento e prevenindo a injuria da polpa. 0 uso de
curetas para remover a dentina infectada facilita o diagnóstico. Ao remover dentina
cariada observa-se a consistência e a presença de umidade. A dentina amolecida,
úmida, infectada e desmineralizada deve ser removida. 40
As brocas que usamos em nossos preparos cavitários podem estar
contaminadas com microrganismos potencialmente patogênicos 95 e devem ser
efetivamente lavadas para serem autoclavadas. Lavar manualmente pequenos
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instrumentos pode ser ineficiente, trabalhoso, consome tempo e é arriscado, pois
podem ocorrer ferimentos acidentais ou respingar material infectado. 0 uso de
equipamentos de ultra-som associado a agentes químicos é o método mais efetivo
de pre-esterilização para pontas contaminadas. Como o uso destas técnicas
dispende tempo para serem realizadas com segurança, muitos profissionais optam
pelo uso único das brocas, o que aumenta os custos do tratamento dental.
Entretanto, a reutilização de brocas é limitada, pois perdendo a capacidade de corte
os instrumentos geram um aumento excessivo da temperatura durante o preparo
podendo provocar uma lesão pulpar irreversível.
Fazendo preparos conservadores para resinas compostas,

o esmalte sem

suporte dentinário poderá ser mantido. 54 Os ângulos internos do preparo devem ser
arredondados para reduzir a concentração de stress 97 aumentando a adaptação da
resina com a estrutura dental. 0 ângulo cavo superficial deve ser nítido e sem bisel.
A ausência de placa bacteriana no sulco oclusal e lingual, permite uma abordagem
mais conservadora. Nesta situação o preparo não será estendido para as fossas
adjacentes. Entretanto estas áreas merecem atenção especial.
Na técnica de condicionamento total, o esmalte e a dentina são condicionados
com ácido fosfórico a 35% durante 15 segundos. 0 ácido na forma de gel deve ser
aplicado primeiro no esmalte e depois na dentina. 0 esmalte deve ser condicionado
por no minimo 15 segundos e na dentina por no máximo 15 segundos. A extensão
do condicionamento ácido é de 0,5 mm além do ângulo cavosuperficial do preparo
para prevenir a microinfiltração no esmalte. A remoção do gel ácido é feita com jato
de ar/água por um período igual ao de condicionamento. Secando o preparo
cavitário com uma bola de algodão manteremos a dentina úmida e dentro das
recomendações técnicas para a aplicação do adesivo.

2.4 RESTAURAÇÕES PROXIMA'S
A abordagem a lesões nas faces proximais dos dentes pode ser feita de forma
direta no caso de uma lesão estritamente proximal; através de um acesso lingual ou
vestibular; através da superfície oclusal por meio de um túnel ou através da crista
marginal. 63 0 acesso direto é possível quando existe um diastema que permita uma
abordagem direta á lesão cariosa; através de uma restauração ou uma lesão de

;1

cane oclusoproximal existente no dente adjacente ou com o uso de elásticos
separadores dentais para viabilizar acesso a lesão. Quando nenhuma destas
opções está presente e ternos uma lesão de carie proximal grande, o acesso a
lesão deverá ser através da crista marginal e deve ser o mais conservadora
possível seguindo a orientação da lesão proximal e protegendo o contato com o
dente adjacente. Para minimizar a possibilidade de um contato acidental da ponta
diannantada com

o

dente adjacente, usaremos uma matriz metálica

convenientemente estabilizada com uma cunha de madeira interproximal.
0 uso de cunhas de madeira é extremamente aconselhável nesta fase e
apresenta os seguintes propósitos:
- Promover uma leve separação dental compensando a espessura da matriz
aplicada no momento da restauração. Facilitando a obtenção do de um contato
interproxima1. 84
- Proteger a papila gengival da broca.
- Proteger o angulo cavo superficial da parede gengival para não remover
acidentalmente o esmalte restante nesta area.
Mais tarde, esta mesma cunha irá ajudar a estabilizar a matriz no momento de
inserção da resina composta.
0 acesso é obtido usando uma ponta diamantada esférica em alta velocidade.
Entrando na lesão, a sensação é de invadir um espaço vazio. 0 acesso é agora é
alargado e a dentina cariada e infectada é removida usando urna broca esférica lisa.
Dependendo do tamanho da lesão de cárie proximal, a remoção do tecido infectado
pode ser feito com brocas esféricas em baixa rotação ou instrumentos manuais
como curetas. O angulo cavo-superficial deve ser livre de bisel e com um corte
definido usando instrumentos rotatórios ou manuais. Em caso de substituição de
amálgama, manchas escuras devem ser removidas após a remoção da restauração
e do tecido cariado.
A restauração de um preparo ocluso-proximal

é fácil

de executar quando

selecionamos a matriz adequada. Uma correta matriz resulta em um minimo de
excesso de resina para remover durante o acabamento da restauração e obtemos
uma adequada forma

e

contorno proximal quando usamos este recurso

corretamente. Matrizes transparentes e cunhas reflexivas são mais difíceis de
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serem instaladas e são geralmente mais caras. 59 0 uso destas matrizes foi baseado
em conceitos antigos de fotopolimerizagão 6° aonde se acreditava que a
polimerização ocorria em direção da luz. Com esta técnica, a fotopolimerização era
feita através da estrutura dentária com

o objetivo de guiar a contração de

polimerização em direção a parede cavitaria. Teoricamente, poderiam ser feitos
restaurações com baixo nível de infiltração usando matrizes transparentes e cunhas
reflexivas. Com o tempo, se acreditou que as resinas não se contraiam em direção
da luz. 94 Recentes estudos não têm encontrado vantagens entre matrizes
transparentes e cunhas reflexivas comparadas com matrizes metálicas e cunhas de
madeira. 59 A desvantagem da polimerização na parede gengival com matrizes
metálicas pode ser compensada com uma polimerização adicional após a remoção
da matriz. Matrizes de metal Tofflemeire podem ser usadas, mas são preferíveis
matrizes mais finas. 34 Matrizes ultrafinas e parciais de metal são a melhor opção,
pois facilitam obter contorno e contato proximal!' Estes sistemas possuem um
grampo que estabiliza a matriz e a adapta por lingual e vestibular permitindo unia
adequada separação dental. Um exemplo destas matrizes é a Unimatriz (TDV)
fabricada no Brasil.
Uma vez instalada a matriz, com o uso do espelho clinico, devemos checar se
a cunha interproximal não esta pressionando a matriz para o interior do preparo, se
a matriz esta adequadamente tocando o dente adjacente e se a borracha do
isolamento não está invadindo o espaço entre a matriz e a parede gengival. 59

2.5 ADESÃO DENTAL
A partir de 1955, a técnica do ataque acido possibilitou embricar o monômero
nas microporosidades criadas no esmalte, tornando duráveis as restaurações
adesivas. Este procedimento tornou-se rotina na dentistica restauradora, mudando
conceitos de preparos cavitarios, prevenção de cárie e estética. Um mecanismo
similar de interpenetração de monômeros entre as fibras colbgenas é agora tido
como a solução para o sucesso da adesão em dentina. A formação de um biofilme
na instrumentação da dentina, tem sido uma das razões da dificuldade de interação
entre o sistema adesivo e o tecido dentinario. 54 Este smear layer de dentina fecha
os túbulos dentinarios e reduz a permeabilidade da dentina em 86%. 58 0 sistema
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adesivo pode reagir com a dentina tubular e peritubular quando este smear layer é
removido ou quando o sistema adesivo é capaz de se difundir através desta
camada de fibras. Tratando com um ácido fraco ou em caso de sistemas de adesivo
autocondicionante, removemos o smear layer completamente.
Na adesão ao esmalte o ataque ácido muda a superfície lisa para uma
superfície irregular, duplicando a energia livre de superficie. 58 A baixa viscosidade
da resina fluida molha esta energia de superfície sendo puxada para as
microporosidades criadas pelo condicionamento através de uma atração capilar. Na
maioria das situações o adesivo é aplicado no esmalte e na dentina. A norma diz
que o adesivo deve ser aplicado sobre a dentina úmida, porém, clinicamente é difícil
manter a dentina úmida e o esmalte seco ao mesmo tempo. Os primers hidrofilicos
funcionam melhor quando o esmalte está úmido, mas isto não interfere na adesão
quando o esmalte está seco. Após a polimerização, os tags formados pela resina
dentro das microporosidades formam uma força de embricamento micromecânico
com o esmalte. Enquanto a adesão em esmalte é uma técnica consagrada e
previsível, uma adequada adesão na dentina é mais difícil de se conseguir. Isto em
parte pelas características biológicas da dentina, que possui uma composição
orgânica alta e uma estrutura tubular com a presença de processos odontoblásticos.
Também devido á presença do smear layer, ou "lama dentinária", formado
imediatamente após o preparo cavitário. Este smear layer impede de o adesivo
interagir diretamente com o tecido dentinário. Dependendo de alguns fatores, este
smear layer pode ter uma espessura de 0,5 a 5,0 micrômetros. A primeira geração
de adesivos dentinbrios foi frustrante clinicamente e em laboratório porque não
consideravam este problema. No esforço de superar este desafio,os avanços da
tecnologia adesiva dentinária atual dispõe de duas técnicas de interação com o
smear layer. A técnica do condicionamento total e a técnica do adesivo alto
condicionante. 73 Devido a ser uma técnica mais simplificada,

o

adesivo

autocondicionante tem sido bem aceito pela comunidade dental que considera esta
técnica mais fácil do que a do condicionamento tota1. 73
Na técnica do condicionamento total, removemos os cristais de hidroxiapatita e
o smear layer com o ácido fosfórico, imitando o ataque ácido usado no esmalte.
Este ataque ácido remove a camada de resíduos da dentina, e é responsável por
uma desmineralização em uma profundidade de 0,5 a 7,5 micrômetros, dependendo
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do tipo, concentração, pH, viscosidade do ácido e da duração da aplicação. 58 Ao
contrário do esmalte, a superfície da dentina deve ser mantida úmida para que o
emaranhado de fibras colbgenas não entre em colapso quando seca com o jato de
ar f3 A infiltração de uma mistura de monômero e adesivo através dos nanoespaços
de colágeno úmido aumenta a força de adesão in vitro. 72 Embora tenha sido
relatado que os monômeros usados em primers para dentina expandam o colágeno
encolhido, é sabido que a concentração de água no primer ou na rede de colágeno
é de máxima importância para expansão do colágeno dentinário seco. Entretanto, o
tipo e a quantidade de solvente aparentemente não têm importância na capacidade
de selamento marginal. 54 Também, adesivos a base de acetona são mais sensíveis
e requerem um controle mais critico da umidade. Em contrapartida, alguns autores
dizem que adesivos a base de água dão a impressão de aumentar o colapso das
fibras. A concentração de água no primer está entre 9% e 50% 58 . Já a acetona
como solvente é altamente volátil e isto foi confirmado em uma simulação de 3
semanas de uso, onde a força de adesão foi significantemente reduzida . Mesmo
assim, a técnica de adesão úmida tem mostrado repetidamente um aumento na
força de adesão em laboratório, enquanto que numerosos artigos tern focado uma
baixa adesão em dentina seca. 72 Entretanto não foi encontrada influencia na força
de adesão quando aplicado adesivo de frasco único em dentina seca com jato de ar
durante 5 segundos. Em estudo in vitro, removendo a água das fibras colágenas
provoca-se o aumento das moléculas de colágeno, resultando em uma diminuição
da flexibilidade molecular. Sob microscopia eletrônica, observam-se

áreas de

incompleta hibridização peritubular com deficiente penetração do adesivo dentro
dos canalículos dentinários. Somando-se a isto os Tags de resina são muito frágeis,
contribuindo pouco com a adesão. 54 A técnica de condicionamento total ainda
necessita de avaliações clinicas longitudinais.
A técnica de condicionamento total ficou popular porque é mais fácil de
manipular e menos confusa que a técnica multipassos, e não porque aumenta a
adesão. 73

Os adesivos autocondicionantes dispensam o passo do condicionamento
ácido, pois o adesivo é composto de uma mistura aquosa de monômeros ácidos
funcionais, geralmente esferas de ácido fosfórico com um pH relativamente mais
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alto do que o acido fosfórico comum. 73 Esta técnica é menos sensível que a técnica
do condicionamento total por três motivos:
- Não relaciona profundidade de desmineralização e profundidade de infiltração de
resina, porque os dois processos ocorrem simultaneamente.
- Não

remove completamente

o

smear layer da dentina causando menor

sensibilidade pós-operatória do que no condicionamento total.
- Não é necessário que o esmalte e a dentina estejam úmidos para empregar a
técnica ao contrario do condicionamento total que ainda exige a aplicação de duas
camadas de adesivo.
A mesma solução ácida que sobra após o condicionamento do smear layer,
sera incorporada na camada hibrida. 58 A remoção do ácido é desnecessária. A
dificuldade de encontrar a umidificação ideal da dentina

é eliminada

e as

possibilidades negativas na adesão são dramaticamente reduzidas. 0
condicionamento acido remove o smear layer completamente, superficialmente
desmineralizando a dentina, existindo a possibilidade de os mon6meros resinosos
não penetrarem até a profundidade da dentina alterada. Isto não acontece com o
adesivo autocondicionante, porque o primer ácido tem uma certa quantidade de
monômeros resinosos que irão simultaneamente com

o

tecido dentinário.

Clinicamente isto significa na redução da chance de sensibilidade pós-operatória, o
que tem sido confirmado através de avaliação clinica. Entretanto, não foram
encontradas diferenças na sensibilidade pós-operatória comparando os dois
sistemas adesivos em uma avaliação de duas semanas após tratamento. 73 Estudos
in vitro e in vivo têm mostrado uma deterioração na integridade estrutural da adesão

dentinária com

o

passar do tempo. Isto ocorre tanto para

o

adesivo

autocondicionante como para o condicionamento total. A adesão em esmalte tem
mostrado clinicamente ser mais durável quando produzida com a técnica de
condicionamento total. Em contraste com o sistema autocondicionante embora
vários estudos in vitro mostrem que os dois sistemas são iguais em adesão ao
esmalte. 73
Estudos morfológicos têm mostrado que

o condicionamento com ácido

fosfórico resulta em uma penetração mais profunda no esmalte comparado ao
autocondicionante/ 3 Além disto, evidências de infiltração em esmalte têm sido
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observada clinicamente em

restaurações de Classe ll e V usando adesivos

autocondicionante como adesivo de esmalte e dentina.
Nos adesivos

autocondicionantes,

a

água

participa na reação química

associada com a interação do adesivo com o esmalte. 74 Esta água, presente na
composição do adesivo corn o esmalte, é necessária para os monômeros ácidos
ionizarem e dispararem a desmineralização para os tecidos dentais. Isto faz este
sistema autocondicionante ser menos susceptivel a variações na quantia de
umidade do substrato, como é característica do adesivo de condicionamento total.
Muitos sistemas de adesivo autocondicionantes estão disponíveis no mercado
atualmente e tem resultado em uma força de adesão na dentina muito similar a
obtida na união com o esmalte. 73 Entretanto,

não se sabe muito sobre a

capacidade de adesão aos tecidos dentais que cada um deles apresenta. Os níveis
de retenção, usando a técnica do condicionamento total, têm chegado a 100% nas

restaurações cervicais após 3 anos. Embora continue imprevisível, os adesivos
autocondicionantes

têm mostrado uma

evolução rápida nos últimos anos.

Possivelmente em um futuro não muito distante a adesão dental envolvera somente
uma aplicação de um sistema adesivo autocondicionante capaz de obtermos urna
satisfatória adesão para o esmalte e a dentina. 72 É importante que ao adotarmos
um sistema adesivo independente de qual seja, que optemos pelo sistema a que
melhor nos adaptamos. Seguir

o protocolo de aplicação

recomendado pelo

fabricante é a garantia de obtermos os melhores resultados possíveis corn o
material escolhido.

2.6 INSERCAO DA RESINA COMPOSTA
Para não formar fendas na interface do adesivo55 e reduzir a sensibilidade Os-

operatória n devemos usar a técnica da inserção incremental. Usando esta técnica
obteremos também um melhor resultado estético. A técnica da

reconstrução

sucessiva de cúspides, possibilita devolver uma correta morfologia oclusal através
da aplicação incremental de resinas com diferentes matizes e opacidades. 59.58
Nesta técnica, são usadas espátulas antiaderentes e pincéis especiais para dar
contorno a restauração. A resina é aplicada em pequenos incrementos para refazer
cada acidente anatômico da área envolvida. Primeiro, a porção de dentina é
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reconstruída com pequenos incrementos na base de cada cúspide usando resinas

com a opacidade similar a dentina. Desta forma, cada cúspide é sucessivamente
restaurada. Pigmentos extrínsecos podem ser imitados usando tintas no interior dos
sulcos, aplicados com pincéis extra-finos. Em seguida uma resina transparente corn
as propriedades ópticas similares ao esmalte é inserida, devolvendo a cada
cúspide a sua forma. Usando pincéis especiais esta camada de resina

é

acomodada sobre o ângulo cavo-superficial do preparo buscando um contorno
suave e livre de excessos.

2.7 FOTOPOLIMERIZAÇÃO
Aparelhos fotopolimerizadores são hoje uma presença constante nos
consultórios odontológicos. A grande demanda por restaurações estéticas e o uso
de materiais que dependem de uma fotopolimerização tornam este equipamento
indispensável. Os aparelhos fotopolimerizadores são usados freqüentemente para
polimerizar materiais restauradores como resinas compostas, cimentos resinosos
de cura dual, ionômeros de vidro resinosos modificados e selantes de fássulas e
fissuras. Além disto, estes aparelhos são necessários para a maioria dos sistemas
adesivos, no crescente número de bases

e forramentos e alguns materiais

restauradores provisórios.
Uma adequada fotopolimerização destes materiais depende da intensidade da
fonte de luz, comprimento de onda e tempo de exposição. Se estes três fatores não
forem adequados, os matenais terão uma incompleta polimerização e apresentarão
propriedades físicas deficientes que podem levar a falhas em curto antes do
esperado. 12 ' 86 Uma polimerização e fi ciente da resina composta é de fundamental
importância para dar a restauração condições de resistir ao desafio mastigatório na
face oclusal

e

manter

o

contato nas faces proximais. Uma inadequada

polimerização pode causar uma falha precoce da restauração como fraturas ou
desgaste oclusal excessivo. 59 Para dentes posteriores a intensidade minima de luz
para ativar uma adequada polimerização de incrementos iniciais de 2 mm de
espessura é de 300mVV/cm 2 durante 60 segundos. Intensidades abaixo deste nível
não são indicadas para uso, mesmo se a exposição á luz visível for estendida por
mais tempo.

A maioria das resinas fotopolimerizaveis usa a canforoquinona para criar os
radicais livres que iniciam o processo de polimerizagão. 12.13 Um efetivo comprimento
de onda para ativar a canforoquinona tem sido reportado em valores entre 410 nm e
500 r1M. 1364 Outros autores reportam que comparado aos compósitos microhibridos,
as resinas compostas híbridas tradicionais necessitam mais tempo de polimerização
devido ao arranjamento das partículas prejudicando a passagem da luz. 59 Resinas
compostas microhibridas são mais fáceis de polimerizar, não necessitando mais do
que 20 segundos sob uma fonte de luz com 350 mVV/cm 2 , sendo que resinas mais
claras polinnerizam com mais facilidade do que resinas escuras. Em preparos
profundos, é preferível usar cores mais claras nos primeiros incrementos. Para
assegurar uma adequada polimerização após a remoção da matriz metálica, deve
ser feita uma fotopolimerização adicional de 40 segundos por lingual e vestibular.
No final dos anos 70 os aparelhos fotopolimerizadores de luz halógena foram
introduzidos na odontologia. Durante mais de 20 anos este sistema tem sido o
principal fotoativador. Atualmente estes aparelhos continuam sendo usados em
larga escala na odontologia apesar de eles apresentarem algumas limitações como:
- A lâmpada halógena gera uma luz com comprimento de onda diferente do
espectro necessário para ativar o fotoiniciador e este é o motivo de existir um filtro
interno no aparelho, para mudar o comprimento de onda da luz tornando-a
apropriada.
- A degradação do bulbo da lâmpada, do refletor, do filtro e da fibra ótica usados
para focar a luz, diminui a intensidade da luz emitida pelo aparelho. 47
Todos estes problemas podem ser solucionados de forma fácil e barata, mas
estudos têm mostrado que a maioria dos aparelhos fotopolimerizadores não recebe
a devida manutenção, o que resulta em um significativo número de aparelhos que
não emitem a intensidade minima de luz para uma adequada polimerização de
materiais restauradores fotopolinnerizáveis. 5
Os aparelhos fotopolimerizadores com a tecnologia Light-emitting diode (LED),
tem sido introduzidos na odontologia como uma nova alternativa na polimerização
de materiais restauradores. 66 Muitos artigos recentes têm descrito e avaliado as
vantagens propostas pelos aparelhos LED comparados com os de luz halógena. 25.4°
Ao contrario dos aparelhos de luz halógena, os aparelhos LED produzem uma luz
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com um espectro estreito e com comprimento de onda entre 450 e 490 nm, ideal
para ativação de materiais que usam canforoquinona como fotoativador. Como
outras vantagens, aparelhos LED necessitam menos energia para operar, pois
emitem luz com um espectro menor. Esta baixa necessidade de energia elimina a
necessidade de ventilador para refrigeração, já que ele não gera luz infravermelha.

Isto possibilita o uso de baterias recarregáveis e a confecção pela indústria de
aparelhos leves, portáteis e livres de cabos. Outra vantagem é a longa durabilidade
dos LED. Enquanto as lâmpadas halógenas duram cerca de 100 horas, 85 os LEDs
podem durar 1000 horas. 3° Além disto os LEDs não possuem filtros ou refletores e
com isto produzem uma luz de intensidade constante. Para fi nalizar os LEDs
produzem menos calor, o que diminui o potencial de irritação à polpa e gengiva.
Mesmo com estas vantagens apresentadas pelos aparelhos LED, enquanto

não forem lançados no mercado aparelhos que alcancem a densidade de

luz

necessária para a ativação ideal da canforoquinona, o tempo de exposição à luz
com LED deverá ser maior. 48 Tradicionalmente é recomendado o uso de aparelhos
que geram alta intensidade de luz para a polimerização. Isto provocará uma tensão
na interface da

restauração. 58 Para minimizar este efeito

alguns

autores

recomendam iniciar a fotopolimerização com baixa intensidade de luz melhorando a

adaptação marginal sem a perda das propriedades mecânicas da resina. Podemos
obter um mesmo grau de conversão de monômeros usando uma intensidade menor
de luz durante um tempo maior. 58

2.8 ACABAMENTO E POLIMENTO
Com o aumento da procura por restaurações estéticas as resinas compostas
usadas neste tipo de restaurações sofreram uma evolução muito grande nos últimos
anos. Apesar da melhora nas propriedades físico mecânicas, o uso direto das
resinas compostas nos dentes posteriores ainda apresenta alguns problemas.
Desgaste oclusa1, 17.35 fratura marginal 37 ' 17 ' 35 e técnica sensível." Com a melhora
das resinas, o desgaste oclusal reduziu em até 15 vezes. 38 Mesmo assim, o
polimento da superfície da restauragão 21 e o uso de selante de superficie: 7 entre
outros fatores, pode influenciar no desgaste da restauração e na integridade
marginal, responsável pela infiltração marginal e reincidência de cárie.17

)
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Vários sistemas de acabamento e polimento estão disponíveis no mercado. Os
mais freqüentemente usados são as pontas de borracha abrasiva e as pastas de
polimento. Usando taças de borracha abrasiva e disco de lixa em seqüência
decrescente de abrasão pode obter uma superfície lisa, polida e livre de excessos
de materia1, 14 em especial as cúspides e fissuras, o que dificulta o acúmulo de
placa, 10° melhora a estética e dificulta a pigmentação. 47
Tradicionalmente usam-se instrumentos rotatórios para a remoção dos
excessos de material restaurador que podem permanecem após a polimerização.
recontorno, acabamento e polimento da restauração de resina usando este tipo de
instrumento trazem prejuízos à adesão marginal da restauração. 0 calor gerado
nesta instrumentação aumenta a fratura margina1, 82 deixa a restauração mais
favorável ao desgaste e a formação de microfissuras. 52
Após removermos o isolamento absoluto, devemos remover os excessos de
adesivo da região marginal como uso de curetas periodontais e laminas de bisturi.
Instrumentos de corte são menos agressivos que rotatórios e apresentam um risco
menor de lesar desnecessariamente o esmalte sadio. Mesmo assim, ao checarmos
a oclusão dinâmica e estática pode ser necessário o uso de instrumentos rotatórios
para ajustarmos os contatos oclusais. Este procedimento, quando inevitável, deve
ser feito com cuidado a fim de obtermos uma superfície lisa usando velocidade
moderada, sob irrigação

e

com pouca pressão. 62 Caso seja necessária

instrumentação a superfície deverá ser selada.
Após obtermos uma superfície lisa e polida deveremos selar a superfície e a
margem da restauração para reparar defeitos provenientes do acabamento. Nesta
etapa aplicaremos um gel de acido fosfórico a 35% durante 15 segundos para
limpar a superfície da restauração e condicionar a margem do esmalte. Após lavar e
secar o dente, é aplicado o selante com o auxilio uso de um pincel a aguarda-se 10
segundos para que o selante penetre na superfície da restauração, assim como,
nas fissuras originadas no acabamento. Com jato de ar removemos o excesso de
selante e polimerizamos por 40 segundos. 17 ' 50 ' 49 Os selantes podem reduzir o
desgaste em 50% quando comparado a restaurações não seladas. 17.44
Depois de concluída toda fase de acabamento e selamento, deve-se examinar
com o auxilio de uma sonda exploradora e fio dental a presença de qualquer
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excesso de material junto a gengiva e crista marginal. Caso positivo este material

deverá ser removido com o auxilio de uma lâmina de bisturi n° 12.
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3. CASOS CLÍNICOS
3.1 CASO CLÍNICO 1
Adolescente de 16 anos do sexo masculino chega ao consultório buscando
atendimento com a queixa de que está com cáries. Na anamnese constata-se que
atualmente está sem nenhum sintoma doloroso e que anteriormente desenvolveu
um abscesso agudo em um molar inferior gerando-lhe um flegmão. Com hábitos de
higiene bucal insatisfatórios e dieta cariogenica, classificamos sua situação como de
atividade alta de cárie.
No exame clinico intrabucal confirmaram-se ás suspeitas sobre a atividade de
cárie do paciente. Devido á presença abundante de placa bacteriana, tártaro,
gengivite, lesões de cárie primárias na forma de manchas brancas e pigmentadas,
assim como de lesões cavitadas, imediatamente tomamos medidas de promoção de
saúde.
Através de profilaxia dental e instruções de dieta e higiene oral, promovemos
adequação ao meio bucal a fim de controlarmos as doenças cárie e gengiva I. Nestas
novas condições de saúde oral o diagnóstico de lesões de cárie que necessitariam
restaurações ficou mais facilitado. Entre os dentes com lesões cavitadas, o dente 46
apresentava uma cavidade pequena no centro do sulco oclusal que também
apresentava lesões cariosas pigmentadas (fig. 1). Para sabermos a extensão de
dentina atingida pela lesão foi feita radiografia e interproximal (fig. 2). As imagens
radiográficas nos mostraram uma lesão de cárie oclusal envolvendo a dentina em
profundidade média. Antes de qualquer procedimento foram feitas a profilaxia do
dente e a tomada da cor. 0 registro de mordida em máxima intercuspidação habitual
e centrica evidenciaram áreas da superfície oclusal a serem preservadas.
Com uma ponta diamantada esférica em alta rotação e refrigeração ar-água
foi feito o acesso ao corpo da lesão procurando preservar o máximo de estrutura
dental (fig. 3). Após o acesso ao corpo da lesão podemos observar a quantidade de
dentina infectada no interior da cavidade (fig 4). Sob isolamento absoluto removeuse toda a dentina cariada com uso de brocas esféricas de aço, em baixa rotação e
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refrigeração a ar (fig. 5). Esta etapa deve ser executada com cuidado para não gerar
calor excessivo e uma conseqüente lesão pulpar que pode ser irreversível.
Antes do condicionamento da superfície dental foi aplicado um jato de
bicarbonato de sódio em todo preparo cavitário e superfície oclusal

(fig. 6)

removendo assim pigmentos, resíduos de dentina e esmalte cariados e placa
bacteriana. Após lavar o preparo com ar-água removendo os resíduos orgânicos e
de bicarbonato de sódio (fig. 7), a cavidade foi seca com bola de algodão evitando
assim o ressecamento do tecido dentinbrio. 0 esmalte foi seco com jato de ar.
0 condicionamento do preparo cavitário foi feito com ácido fosfórico a 35%
(3M ESPE) primeiro em esmalte e em seguida e dentina, de forma que o
condicionamento em esmalte não seja inferior a 15 segundos e em dentina não seja
superior a 15 segundos. A aplicação de gel ácido foi estendida 0,5 mm além da
margem do preparo cavitário e no interior dos sulcos oclusais para selamento (fig. 8).
Para a remoção do gel ácido, lavamos abundantemente o preparo cavitário durante
o

mesmo tempo de aplicação do condicionador (15 segundos) removendo

completamente qualquer remanescente de gel ácido do preparo cavitário e que
poderia interferir negativamente no sistema adesivo. Com uma bolinha de algodão
seca no interior da cavidade secamos a dentina deixando-a umedecida (fig. 9). Com
leves jatos de ar, removemos o excesso de umidade presente no esmalte. Este
passo é importante para promover uma perfeita hibridização do adesivo dental com
as fibras colágenas do tecido dentinário condicionado. A aplicação do adesivo Single
Bond (3M ESPE) (fig.11) foi feita com aplicadores descartáveis (microbrush) (fig.10)
em toda área de esmalte

e

dentina

condicionados em duas camadas. A

Fotopolimerização do adesivo foi feita por 10 segundos (fig. 12) após a remoção de
excessos de adesivo com suaves jatos de ar .
A primeira camada de resina composta inserida foi a resina Filtek Supreme A3
(3M ESPE). Aplicando a resina na parede pulpar do preparo cavitário, iniciamos a
reconstrução da porção referente à dentina. Cada incremento de resina inserido
deve ser fotopolimerizado durante 20 segundos. Em pequenas esferas
reconstruímos a dentina das cúspides preservando espaço para os sulcos oclusais

que se estendem até o interior da dentina naturalmente. Após acomodar cada
incremento de resina, esculpiremos as vertentes das cúspides e sulcos usando
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espátula

e

pincéis seguindo a

orientação

das vertentes

cuspideas.

A

fotopolimerização de cada incremento foi de 20 segundos. Com auxilio de um pincel

fino, acomodamos a resina junto ao Angulo cavo-superficial para que termine
suavemente e sem excessos sobre esta margem, mascarando a união da resina
composta com o esmalte. É importante nesta fase esculpir os sulcos oclusais na
dentina para a aplicação das tintas que caracterizaram a superfície oclusal do dente.

Com o auxilio de uma espátula de ponta fina, aplicam-se as tintas (CeasedKURARAY)

(fig.

13)

para caracterizar

o sulco oclusal.

Para uma perfeita

polimerização as tintas foram hiperpolimerizadas durante 60 segundos. Para a
porção correspondente ao esmalte usamos a resina de cobertura Filtec Supreme YT
(3M ESPE), cobrindo toda a resina opaca e as tintas. Acomodando a resina com uso

de espátulas e pincéis, faremos a escultura final As cúspides e sulcos, memorizando
a anatomia original e preservando sem resina o ponto de contato em esmalte
inicialmente identificado. 0 tempo de fotopolimerização desta camada foi de 20
segundos. Para assegurar o completo selamento das margens de esmalte,
aplicamos uma resina com baixa carga sobre toda Area restaurada (fig.

14) e

fotopolimerizamos durante 20 segundos (fig. 15).
Após remover o isolamento absoluto, checamos a oclusão estática e dinâmica

(fig 16). Felizmente foi desnecessário qualquer ajuste oclusal na restauração
evitando assim possíveis danos ao sistema adesivo. Com uma lâmina de bisturi n°
12, removemos os excessos de adesivo da superfície de esmalte não condicionada.

Esta etapa deve ser feita com cuidado pois a resina composta e o sistema adesivo
ainda não atingiram uma completa polimerização e qualquer instrumentação nesta
fase pode trazer prejuízos na performance do sistema adesivo.
Quinze dias depois o paciente retornou para avaliação, acabamento e
selamento da restauração com selante de superfície (BisCover, Bisco). Ao exame

observou-se um pequeno degrau de resina sobre as vertentes das cúspides pelo
descolamento de resina remanescente no esmalte não condicionado. A finalização e
polimento foram feitos com discos de borracha abrasiva seqüencial. Com auxilio de
discos de borracha abrasivas seqüenciais (fig. 17) são removidos os excessos de
resina e selantes selante existentes nas vertentes das cúspides (fig. 16, 17, 18 , 19,
20,21).
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Para um perfeito acabamento e selamento das margens da restauração
usamos o selante de superfícies (BisCover, Bisco). Sob isolamento relativo, aplicouse o gel de ácido fosfórico a 35% em toda superfície oclusal durante 15 segundos
(fig. 22). Após lavar abundantemente durante 15 segundos, foi feita a secagem da
superfície com jato de ar

e com um aplicador descartável (microbrush) uma fina

camada de selante foi aplicada em toda área oclusal ( fig. 23) . Com pequenos jatos
de ar removemos o excesso do selante. Cobrindo com inibidor de oxigênio
(Oxiblock,FGM) a área a ser selada e fotopolimerizamos por 40 segundos (fig. 24)
Após removermos o isolamento relativo lavarmos abundantemente o dente.
Testamos novamente a oclusão cêntrica e dinâmica que continuava sem apresentar
interferência oclusal.
Obedecendo rigorosamente o protocolo exigido nesta restauração, obtivemos
sucesso estético, ausência de sintomas pós-operatórios e

uma restauração

extremamente conservativa para o tamanho da lesão (fig. 25).
Respeitar os limites fisiológicos em relação à temperatura do dente e a
umidade da dentina, assim como, obter uma completa polimerização do sistema
adesivo e da resina composta, minimiza

o desconforto pós-operatório e

possibilidade de lesão pulpar. 0 perfeito restabelecimento

a

e manutenção da

morfologia e textura dental evita o trauma periodontal, aumenta a resistência ao
desgaste e dificulta o acúmulo de placa e pigmentos. Quando obtemos êxito nesta
busca em restabelecer forma e função, mais facilmente alcançaremos a estética e a
saúde.
Ao entendemos que função e estética sempre caminham lado a lado, a linha
tênue que separa a saúde da doença fica mais fácil de ser preservada e mais difícil
de ser rompida. Somente desta forma alcançaremos a expectativa de quem nos vê
como a solução para seu problema bucal e deposita nas nossas mãos a própria
saúde.

3.2 CASO CLÍNICO 2
0 mesmo paciente apresentava no dente 26 uma restauração provisória de
ionômero de vidro na superfície oclusal (fig 26). A restauração estava fraturada e

UFSC/ODONTOLOG IA
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demonstrava sinais de ampla infiltração marginal. A coloração interna bastante
alterada indicava a existência de cárie sob a restauração. 0 registro de contatos em
oclusão cêntrica evidenciou áreas a serem preservadas no preparo cavitario (fig. 27).
Apesar da ausência de sintomatologia, a radiografia interproximal confirmava a
presença de cárie (fig 28) e a radiografia periapical mostrava além da cárie a
ausência de lesão periapical (fig. 29). Um teste de vitalidade com frio (-20'C)
confirmou a vitalidade da polpa.
Após os procedimentos de anestesia e isolamento absoluto, iniciamos a
remoção do material restaurador existente

e alcançamos uma lesão de cárie

extremamente profunda (fig. 30,31,32 e 33). Com uma broca esférica lisa em baixa
rotação intercalada ao uso de curetas de dentina, cuidadosamente foi sendo
removida toda a dentina infectada e amolecida. Sem ampliar a cavidade, que já era
bastante extensa, removeu-se também o tecido cariado ao longo da junção
amelodentinbria e no interior das cúspides deixando-as socavadas (fig 34 e 35).
Após a remoção da dentina cariada, foi constatada uma exposição pulpar incipiente
e sem a ocorrência de sangramento (fig. 36). Sobre todo

o tecido dentinário

correspondente ao teto da câmara pulpar foi aplicada, como forramento, uma
camada fina de cimento de ionõmero de vidro (Ketac Fil 3M ESPE) (fig. 37). Usando
mais uma vez a técnica de condicionamento ácido total, foi aplicado um gel de ácido
fosfórico a 35% (Dentsply) por 15 seg. Inicialmente foi aplicado no esmalte a 0,5 mm
além do ângulo cavo superficial e em seguida entendendo até a dentina, porém, sem
condicionar o ionomero de vidro no fundo da cavidade pois além de o ionõmero
apresentar energia de superfície elevada é importante minimizarmos o risco de
agração química a polpa (fig. 38). Após lavar a cavidade com jato de ar/água por um
tempo igual ao de condicionamento, a cavidade foi seca com bola de algodão no seu
interior e com jato de ar externamente, assim deixamos a dentina úmida e o esmalte
seco. Conforme orientação do fabricante do adesivo foram aplicadas duas camadas
de adesivo Single Bond (3M ESPE) em toda área condicionada com o auxilio de
aplicadores (Microbrush) (fig. 39). 0 excesso de adesivo foi removido com suaves
jatos de ar e fotopolimerizado durante 10 segundos. Nestas condições, temos o
preparo pronto para a inserção da resina composta. Na primeira camada, foi
aplicada uma camada de resina de última geração Filtek Silorane (3M ESPE) que
tem como principal característica baixa contração de polimerização. Esta resina foi

-10

estendida desde o fundo da cavidade até as bases de cúspides socavadas. Após a
polimerização por 20 segundos foi aplicada a resina Filtek Supreme A3 (3M ESPE).
Para a reconstrução das cúspides, pequenos incrementos em forma de esferas
foram posicionados nas bases das cúspides e com o uso de espátulas especiais e
pincéis finos acomodadas na forma correspondente á dentina. Cada incremento de
resina foi polimerizado por 20 seg. É importante que a resina nesta etapa termine
suavemente junto ao ângulo cavo-superficial para que a linha de união não apareça.
Após todos os sulcos

e

vertentes de cúspides estarem esculpidos,

fotopolimerizamos por 20 segundos e iniciamos a inserção da resina correspondente
ao esmalte. Para este caso, foi usada a resina de cobertura Filtek Supreme YT (3M
ESPE). Com uma espátula fina espalha-se por toda superfície oclusal uma camada
de resina cobrindo toda resina correspondente à dentina. Usando uma espátula fina,
tipo sonda exploradora foram esculpidas as vertentes de cúspides e os sulcos
oclusais. Para finalizar a textura da escultura foi suavizada com auxilio de um pincel
fino e fotopolimerizada durante 20 segundos.
Após remoção do isolamento absoluto foi testada a oclusão que apresentava
contato prematuro na restauração (fig. 40). Com auxilio de uma ponta diamantada
em alta-rotação foi feito o ajuste oclusal da restauração. Este ajuste deve ser
executado em baixa velocidade e pressão a fim de minimizar o aquecimento e
vibração que podem danificar a interface adesiva. Uma vez alcançada a oclusão
ideal, damos por encerrado o trabalho para minimizar o trauma (fig. 41).
Quando nos deparamos com uma situação extrema como a exposição pulpar,
é muito altos o risco de lesão irreversível da polpa e o conseqüente tratamento não
conservador da polpa através de endodontia convencional. Nesta situação, devemos
tomar todo o cuidado para evitar um trauma desnecessário. Minimizar o tempo da
consulta em detrimento da estética pode ser a conduta adequada pois para
excelência estética despende-se mais tempo e aumenta-se o risco de contaminação
e trauma. Em uma outra consulta, pode-se então buscar a excelência estética não
alcançada inicialmente e realizar os procedimentos de finalização necessários para
aumentar a longevidade da restauração.
Após a comprovação da saúde pulpar foi executada correção estética e um
perfeito ajuste oclusal da restauração foi aplicado o selante de superfície (BisCover,
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Bisco) (fig. 42) precedido de um condicionamento da superfície da restauração e das
margensl durante 15 segundos com gel de ácido fosfórico a 35% (3M ESPE). Este
selamento irá corrigir eventuais falhas microscópicas resultantes do acabamento da
restauração, minimizar a pigmentação e reduzir o desgaste e a possibilidade de
cárie recorrente.
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Fig. 2 Radiografia interproximal
mostra a imagem de uma lesão
de cárie oclusal atingindo a
dentina com uma profundidade
média no dente 46.

Fig.3 0 preparo cavitário iniciase com uma ponta diamantada
esférica em alta rotação
entrando no corpo principal da
lesão.

Fig. 4 Após a abertura inicial
podemos visualizar a dentina
infectada no interior da
cavidade.

Fig. 5 Sob isolamento absoluto
a dentina infectada 6 removida
usando uma broca de aço
esférica em baixa rotação.
Somente foi removido esmalte
necessário a obter acesso a
dentina cariada.

Fig. 6 Com jato de bicarbonata
de sódio removemos restos de
dentina cariada e pigmentos'
presentes no esmalte.

Fig. 7 Depois de aplicado o jato
de bicarbonato de sódio, o
preparo cavitário está pronto
para o condicionamento ácido
total. Este angulo mostra como
o preparo cavitário pode ser
conservador.

Fig. 8 0 gel de ácido fosfórico a
35% 6 aplicado primeiro no
esmalte 0,5 mm além do angulo
cavo-superficial e em seguida
na dentina durante 15
segundos.

Fig. 9 A dentina 6 seca com
uma bolinha de algodão e o
esmalte 6 seco com jato de ar.

Fig. 10 Utilizando um aplicador
o
descartável aplicaremos
sistema adesivo no preparo
cavitário.

Fig. 11 Duas camadas de
adesivo Single Bond (3M ESPE)
foram aplicadas na dentina e
esmalte condicionados.

Fig. 12 A fotopolimerização do
sistema adesivo 6 feita durante
10 segundos

CASO 1

Fig. 1 Imagem préoperatória do dente 46 com
lesão cavitada de cárie no sulco
central. Observe a pigmentação
escura no sulco e da dentina
infectada dentro da cavidade.
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Fig. 15 A fotopolimerização do
selamento é de 20 segundos.

Fig. 13 Com auxilio de uma
sonda de ponta fina aplica-as a
tinta para caracterizar o sulco e
por 60
fotopolimeriza-se
segundos.

Fig. 14 Após a inserção da
resina translúcida foi aplicado

Fig. 16 No registro da oclusão

Fig. 17 Discos de borracha

cêntrica os pontos de contato
mantiveram-se em esmalte.
Sendo desnecessário ajuste.

abrasiva seqüenciais podem
ser usados para remoção de
pequenos excessos sobre as
margens da restauração

Fig. 16 a Fig. 21 Usando os
discos abrasivos em seqüência
de granulação removemos os
excessos de resina existentes
nas vertentes das cúspides.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

uma resina de baixa carga para
o completo selamento das
margens da restauração.

Fig. 22 Depois de instrumentar
a restauração 6 indicado o
das margens.
selamento
Condicionando a superfície da
restauração e esmalte com
ácido fosfórico a 35% por 15
o
segundos para aplicar
selante.
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Fig. 23 Aplicando o selante
a
Biscover (Bisco) sobre
superfície condicionada
prevenimos possíveis falhas na
interface da restauração.

Fig. 24 Fotopolimerização do
selante durante 20 segundos.

Fig. 25 Resultado final do caso
com uma abordagem
conservativa.

Cast) 2, Fig 26 Restauração
provisória de ion6mero de vidro
no dente 26com sinais de
infiltração e alteração de cor
interna sugerindo cárie.

Fig. 27 Registro dos contatos
em oclusão cêntrica denotando
áreas a serem preservadas

Fig. 28 Radiografia interproximal evidenciando a
profundidade da restauração
provisória e a existência de
cárie no seu interior.

Fig. 29 A radiografia periapical
não mostrava sinais de lesão
periapical. Posteriormente um
teste com frio confirmou a
vitalidade da polpa.

Fig. 30 Depois da remoção da
restauração era abundante a
quantidade de dentina cariada
a ser removida.

Fig. 31 0 fundo da cavidade
sugere uma exposição pulpar
eminente.

Fig. 32 As cúspides palatinas
com sua dentina
estavam

Fig. 33 A dentina sob as

Fig. 34 Após remover a dentina

cúspides vestibulares também
da grande
não escaparam
atividade de cárie.

cariada

cáriada.

as cúspides ficaram
socavadas mas foi preservado
o esmalte das vertentes.

"111111
Fig. 35 Toda dentina infectada
foi removida do interior das
cúspides e ao longo da junção
amelodentinária.

Fig. 36 Ao final da remoção da
dentina cariada da parede
pulpar observou-se a microexposição da polpa.

Fig. 37 Uma fi na camada de
lonõmero de vidro foi aplicada
sobre a parede pulpar do
preparo impedindo assim o
contato da polpa com os
agentes químicos e térmicos do
sistema adesivo.

Fig. 38 0 condicionamento com
Acido fosfórico a 35% não foi
aplicado sobre a ionõmero de
vidro pois este já possui energia
de superfície suficiente.

Fig. 39 Com um pincel
aplicador duas camadas de
adesivo Single Bond (3M
ESPE) foram aplicadas no
interior do preparo e esmalte
condicionado

Fig. 40 No registro da oclusão
após remover o isolamento
absoluto, contatos prematuros
em cêntrica (preto) e balanceio
vermelho) foram identificados.

Fig. 41 Com o ajuste da
restauração damos por
encerrada a consulta. Minimizar
a agressão a polpa em
detrimento da estética pode ser
necessário para saúde pulpar.

Fig. 42 Passados 30 dias e
com sinais positivos ao teste de
vitalidade a restauração foi
reparada e desta forma a
excelência estética pode ser
então priorizada.

Fig. 43 Uma visão do dente sob
isolamento absoluto antes da
abertura inicial contrasta as
diferentes situações de saúde
que um mesmo dente pode
apresentar

(

4. CONCLUSÃO

A Odontologia do Brasil neste inicio de século alcançou nível de padrão
mundial e temos acesso às tecnologias restauradoras mais avançadas. A evolução
dos sistemas adesivos e das resinas compostas nos permite hoje com muito mais
segurança optarmos por estes materiais atendendo as solicitações estéticas de
nossos pacientes. 0 desejo por restaurações estéticas por parte dos pacientes nos
coloca em situações delicadas freqüentemente, pois apesar de toda evolução
tecnológica destes materiais destinados a restaurações estéticas ainda temos
limitações quanto ao seu uso. As resinas compostas para uso direto em dentes
posteriores ainda necessitam de melhorias em relação à contração de polimerização
e demais propriedades físicas. As limitações impostas devido ás propriedades físicas
atuais podem contra indicar seu uso em casos específicos. Entretanto, lesões
extensas de carie são cada vez menos freqüentes, o que faz do uso direto de

resinas compostas em dentes posteriores uma realidade cada vez mais segura no
Brasil de hoje. 0 acesso á mídia e o rumo do desenvolvimento despertaram o valor
da estética e saúde bucal. Hoje as pessoas observam-se mais e buscam em um alto
exame diagnosticar lesões de cárie. Hoje os pacientes consultam com mais
freqüência o dentista de sua preferência. Esta mudança de atitude vem permitindo
uma abordagem mais precoce ás lesões de cárie e, conseqüentemente, a indicação
de uso das resinas compostas. Mesmo assim restaurações fracassadas necessitam
de substituição geram um desafio enorme ao profissional. Em muitas situações,
devido ao tamanho da cavidade, somente com restaurações indiretas será possível
restabelecer forma e função de maneira segura
Sendo um pais em desenvolvimento, as restaurações indiretas ainda não
estão ao alcance de todos. Há pouco tempo atrás, restaurações diretas de amálgama
eram a principal opção restauradora para dentes posteriores. Os princípios de
promoção de saúde quase não eram abordados e nossos pacientes acostumaram-se
com isto. Acostumados com esta tradição, os pacientes buscam, ainda hoje, uma
solução imediata e econômica para seus problemas de saúde oral como era lhes
proporcionado pelo amálgama. Hoje, entretanto, mesmo com sua longa história de
5'

sucesso clinico, as restaurações de amálgama dificilmente são aceitas pelos
pacientes devido as suas características estéticas.

A evolução das resinas compostas, sua característica estética e a preservação de
tecido dentário sadio, tornaram as restaurações diretas de resina composta em dentes
posteriores uma realidade do Brasil no século 21. Muitos profissionais simplesmente
aboliram o uso do amálgama em seus consultórios e usam resina composta em
qualquer situação sem observar as limitações deste material. 0 grande número de
fracassos clínicos envolvendo restaurações de resina composta tem mostrado que
somente com conhecimento cientifico e o respeito ao ser humano poderemos atingir o
nosso objetivo em Odontologia e em especial na Dentistica. Para alcançar o sucesso
clinico é obrigatório seguir cuidadosamente o protocolo clinico. Somente assim vamos
conseguir devolver forma função e beleza a esta parte do corpo cada vez mais
valorizada.

Respeitar a ética é respeitar ao ser humano, é amar ao próximo e é amar a
nossa profissão.

53

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Albers HF Tooth colored restoratives, 9 th Ed.Santa Rosa, CA: Alto books, 2002.
2. Baratieri LN, Monteiro S Jr, Vieira LCC, Andrada MAC, Ritter AV, Cardoso AC.
Odontologia restauradora: fundamentos e possibilidades. Sao Paulo: Editora Santos,
2001.
3. Baratieri LN, Ritter AV, Perdigão J, Felipe LA. Direct posterior composite resin
restorations: current concepts for the techciques. Pract Periodontr Aesthet Dent
1998;10:875-886.
4. Baratieri LN, Ritter AV. Four year clinical evaluation of posterior resin-based
composite restorations placed using the total-etch tecnique. J Esthet restor Dent
2001;13:50-57.
5. Barghi N, Rerry T, hatton C. Evaluating intensity output of curing ligths in private
dental offices. J Am Dent Assoc 1994;125:992-006.
6. Barkmeier WW, Latta MA, Erickson RL, Lambrechts P. Comparison of laboratory
and wear rates of resin composites. Quintessence Int 2004;35:269-274.
7.

Bayne SC, Thompson JY, Swift EJ Jr, Stamatiades P, Wilkerson M. A

characterization of first-generation flowable composities. J Am Dent Assoc
1998;129:567-577.
8. Bedran-de-Castro AKB, Pereira PNR, Pimenta LA, Thompson JY. Efect of thermal
and mechanical load cycling on nanoleakage of class ll restorations. J Adhes Dent
2004;6:221-226.
9. Bolanho A, Anaute Netto C, Yourssef MN, Do Carmo ARP, MandeIli A. Estudo in
vitro da rugosidade superficial de resinas para dentes posteriores submetidas a
diversos tratamentos de superfície. Jornal Brasileiro de Dentistica & Estética,
Curitiba,2003;2:51-57.
10. Bryant RVV, Hodge KLV. A clinical evaluation of posterior composite resin
restorations. Aust Dent J 1994;39:77-81.11. Choi KK, Ferracane JL, Ryu GJ, Choi
SM, Lee MJ, Park SJ. Effects of cavity configuration on composite restoration.
Operative Dentistry 2004;29-4,462-469.

12 Cook W.Spectral distribuitions of dental photopolimerizations sources. J Am Dent
Assoc 1982;61:1436-1438.

13 Council on Dental Material. Visible ligth-cured and activating units. J Am Dent Res
1985;110:100-103.
14 Cung KH. Effects of finishing and polishing procedures on the surface texture of
resin composites. Dent Mater 1994;10:325-330.
15. Dias VVRL, Pereira PNR, Swift EJ Jr. Efect of bur type on microtensile bond
strengths of self-etching systems to human dentin. J Adhes Dent 2004;6:195-203.
16.

Dias WRL,

Pereira

PNR,

Swift EJ. Maxinning estetic

results in posterior

restorations using composit opaquers. J Esthet Restar Dent 2001;13:219-227.
17. Dickinson GL, Leinfelder KF, Mazer RB, Russel CM. Effect of surface penetrating
sealant on wear rate of posterior composite resins. J Am Dent Assoc 1990;121:251-

255.
18. Dietschi D, Magne P, Holz J. Recent trends in esthetic restorations for posterior
teeth. Quintessence Int 1994;25:659-677.
19. Douglas WH. Posterior composites for modern operative dentistry. J Calif Dent
Assoc 1996;24:44-47.
20. Ernst CP, Cortain G, Spohn M, Rippin G, VVillershausen. Marginal integrity of
different resin-based composites for posterior teeth: an in vitro dye-penetration study
on eight resin-composite and compomer-/adhesive combinations with a particular look
at the additional use of flow-comosites. Dental Materials 2002;18:351-358.

21. Ferracane JL. Using posterior composites appropriately.

J Am Dent Assoc

1992;123 . 53-58.
22. Ferreira RS, Lopes GC, Baratieri LN. Direct posterior resin composite restorations:
considerations on finishing/polishing. Clinical procedures. Quintessence Int

2004;35:359-366.
23. Frankenberger FRT, Krejci I, Bouillaguet S, Pashley DH, Carvalho RM, Lai CNS.
Single- botle adhesives behave as permeable membranes after polymerization,

Jounal of Dentistry 2004;32:611-621.

56

24. Friedman J. Variabily of lamp characteristics in dental curing ligts. J Esthet Dent
1989;1;189-190.
25. Fujibayashi K, lshimaru K, Takhashi N, Kohno A. Newly developed curing unit
using blue light-emitting diode.Dent Jpn 1998;34:49-53.
26. Giannini M, Seixas CAM, Reis AF, Pimenta LAF. Six- month storage evaluation of
one-bottle adesive sistems to dentin. J Esthet Dent 2003;15:43-49.
27. Gordan VV. In vitro evaluation of margins of replaced resin-based composite
restorations.J Esthet Dena 2000;12:209-215.
28. Goulart DO, Klein CA Jr, Souza FHC, Campos LM, Loguercio AD. Avaliação da
contaminação com eugenol na resistência de união por microtração entre resina e
dentina. Revista Ibero -Americana de Odontologia Estética & Dentistica 2004;3:61-68.
29. Haak R, Wicht JM, Noack MJ. Marginal and internal adaptation of extended class I
restorations lined with flowable composites. Journal of Dentistry 2003;31:231-239.
30. Haitz RH, Craford MG, weissmann RH.Ligth emitting diodes. In: Bass M, ed.
Handboock of optics. 2d Ed. New York:Mcgraw Hill,1995:12.1-12.39.
31. Herrero AA, Yaman P, Dennison JB. Polymerization shinkage and depth of cure of
packable composites. Quintessence Int 2005;36:25-31.
32. Hondrum SO, Fernandez R Jr. Contouring, finishing, and polishing class 5
restorativ materials. Oper Dent 1997;22:30-36.
33. Flõrsted-Bindslev P. Amalgam toxity- enviromental and occupational hazards. J
Dentistry 2004;32:359-365.
34. Jackson RD, Morgan M. The new posterior resins and simplified placement
techinique. J Am Dent Assoc 2000;131:375-383.
35. Jagger DC, Harrison A. An in vitro investigation into the wear effects of selected
restorative materials on enamel. J Oral Reabil 1995;22:275-281.
36. Kawai K, Leinfelder KF. Effect of surface-penetrating sealant on composite wear.
Dent Matter1993;9:108-113.
37. Kawai K, Leinfelder KF. In vitro evaluations of OCA wear resistence of posterior
composites. Dent Mater 1995;11:246-251.

57

38. Kidd EA, Ricketts DN, Bbringhton D.Criteria for caries removal at enamel-dentin
juncion: a clinical and microbiological study. Br Dent Jr 1996;180:287-291.
39. Kinomoto Y, Toni M, Takeshige F, Ebisu Shigeyuki. Polimerization contraction
stress of resin composite restorations is a model class I cavity configuration using
photoelastic analysis. J Esthet Dent 2000;12:309-319.
40. Kurachi C, Tuboy A, Magalhaes D, Bagnato V. Hardness evaluation of a dental
composite polymerized with experimental LED-based devices. Dent Mater
2001;17:309-315.
41.

Leinfelder KF,

Historical perspective and comparison between posterior

restorations. In Garber DA, Goldstain RE, eds. Porcelain and composite inlays and
onlays:estehetcs posterior restorations. Carol Stream, IL;Quintessence Publishing
Co., 1996:13-21.
42.Leinfelder KF, Sluder TB, Santos JF,Wall JT. Five —year clinical evaluation of
anterior and posterior composite resin. Oper Dent 1980;5:57-65.
43. Leinfelder KF, Yarnell G. Occlusion and restorative materials. Dent Clin North Am
1995;39:355-361.
44. Leinfelder KF. Advances in biorestorative material-What does the future hold? J
Am Dent Assoc 2000;131:35-41.
45. Leinfelder KF. Current developments in posterior composite resins. Adv Dent Res
1988;2:115-121.
46.

Leinfelder KF.

New developments in resin restoratyve systems.JADA

1997;128:573-81.
47. Leinfeldert KF. Posterior composite resin: The materials and their performance. J
Am Dent Assoc 1995;126:663-676.
48. Leonard DL, Charlton DG, Roberts HW, Cohen ME. Polimerization efficiency of
led curing lights. J Esthet Rest Dent 2002;14;286-295.
49. Liebenberg WH. Re-Establishing occlusal anatomy: A new techinique for direct
tooth colored restaurations. J Dent Assoc S afr 1995;50:475-481.
50. Liebenberg WH. Sussecive cusp build-up:An improved placemants techinique for
posterior direct resin restorations. J Can Dent Assoc 1996;62:501-507.

58

51. Liebernberg WH. The axial bevel tecnique: a new technique for extensive posterior
resin composite restorations. Quintessence 2000;31:231-239.

52.

Liebenberg WH. Assuring restorative integrity in extensive posterior resin

composite restorations: Pushing the envelop. Quintessence Int 2000;31:153-164.

53. Liebenberg WH. Succecusp buil-up:an improved placement techinic for posterior
direct resin restorations.J Can Dent Assoc 1996;62:501 507.
54. Lopes GC, Baratieri LN, Andrada MAC, Vieira LCC. Dental adhesion: present
state of the art and future perspectives. Quintessence Int 2002;33:213-224.
55. Lopes GC, Baratieri LN, Monteiro S Jr, Vieira LCC. Effect of posterior resin
composite placement technique on the resin-dentin interface formed in vivo.
Quintessence Int 2004; 35:156-161.
56. Lopes GC, Baratieri LN, Perdigão J.Effect of composite Placements placement

techinique on resin-dentin interface. J Dent Res 2000;79:181.(abstr).
57. Lopes GC, Brand C, Vieira LCC. Effect of time and light intensity on microleskage
of composite retorations. J Dent Res 2001;80:1067.
58. Lopes GC, Ferreira RS, Baratieri LN, Vieira LCC, Monteiro S Jr. Direct Posterior
resin composite restorations: new techniques and clinical possibilities, case report.
Quintessence Int 2002;33:337-346.
59. Lopes GC, Vieira LCC, Araújo E. Direct composite resin restorations: a review of
some clinical procedures to achieve predictable results in posterior teeth. J.

Esthet

Restor Dent 2004;16:19-32.
60. Lutz F. Improved proximal margin adaptation of class ll composite restorations by
use of ligth-reflecting wedges.Quintessence Int 1986;17:659-664.

61. Mair LH. Ten-Year clinical assessment of three posterior resin composites and two
amalgams. Quintessence Int 1998;29:483-490.
62.

Maitland RJ. Direct posterior Class II composites. Curr Opin Cosmet Dent

1994;1:40-46.
63. Mathew M, Paramenswaran EK, Krishnan K.Bonding agent is adesive factor in
determining the marginal leakage of dental composites subjected to thermal cycling:
an in vitro study. Journal of Oral Reabilitation 2001;28:68-77.

59

64. McCable JF, Carnick TE. Outpot from visible light activation units and depth of
cure of light activated composites. J Dent Res 1989;68:1534-1539.
65. Mehl A, Nickel R, Kulzelmann KH. Physical propertis and gap formation of lightcured composites and without "softtart-polymerization". J Dent 1997;25:321-330.
66. Mills RW. Blue light emitting diodes: Another method of curing? Br Dent J
1995;178:169.
67. Miyazaki M, Hattori T, lchiishi Y, Kondo M, Onose H, Moore BK, Evaluation of
curing units used in privates dentaql offices. Oper Dent 1998;23:50-54.
68. MondeIli AL, MondeIli J, Espinosa JCC, Pereira MA. Avaliação da infiltração
marginal em cavidades de classe II restauradas com resina composta associada a
outros materiais de inserção direta. Revista lbero-Americana de Odontologia Estética
& Dentistica 2004;3(11):285-297.
69. Neiva IF, de Andrada MAC, Baratieri LN, Monteiro S Jr, Ritter AV. An in vitro study
of effect of restorative techiniques on marginal leakage in posterior composites. Oper
dent 1998; 23:282-289.
70. Norman RD, Wright JS, Rydberg RJ, Felkner LL. A 5-year study comparing a
posterior composite resin and an amalgam. J Prosthet Dent 1990;64:523-529.
71. Opdam NJM, Roeters FJM, Kuyus R,Burg-ersdijk RCW. Marginal integrity and
post operative sensivity in Class li resin composite restoration in vivo. J Dent
1998;26:555-562.
72. Perdigão J, Geraldeli S, Carmo ARP, Dutra HR. In vivo influence of residual
moisture on microtensile bond strengths of one-botle adesives.J Esthet Restor Dent
2002;14:31-38.
73. Perdigão J, Gera!deli S. Bondin characteristics of self-etching adesives to intact
versus prepared enamel. J Esthet Restor Dent 2003;15:32-42.
74. Perdigão J, Netto CA, Carmo AR, Hodges JS, Cordeiro HJD, Lewgoy HR, Correa
MD, Castilhos, Amore A. The effect of adhesive and flowable composite on
postoperative sensirivity: 2-week results.Quintessence Int 2004;35:777-784.

75. Pereira SK, Souza JC, Leal Souza LI, Trierweiler MI. Microinfiltragáo marginal: um
desafio para a odontologia adesiva. Revista Ibero-americana de Odontologia Estética

e Dentistica 2004;3(9):70-79.
76. Peter Hernest C, Brand N, Frommator U, Ripipin U, Willershausen B. Reduction of
polymerization shrinkage stress and marginal

microleakage

using soft-start

polymerization. J Esthet Restor Dent 2003;15:93-104.

77 Peumans M, Meerbeck BV, Asscherickx, simon S, Able Y, Lambrechts P.
Vanherle. Do condensable composite help to acchieve better proximal contacts?
2001; dental materials;17:533-541.
78. Peutzfeldt A, Asmussen E. Determinants of in vitro gap formation of resin
composites.Journal of Dentistry 2004;32:109-115.
79. Poskus LT, Plácido E, Cardoso PEC. Influence of adesive system and placement
techinique on microleakage of resin-based composite restorations. J Adhes Dent
2004;6:227-232.
80.

Powers JM.Color stability of new composite

restorative materials

under

eccelerated aging. J Dent Res 1980;59:2071-4.
81. Prakki A, Cilli R, Saad JOC, Rodrigues JR. Clinical evaluation of proximal contacts
of class ll estehetic direct restorations . Quintessence Int 2004;35:785-789.

82. Ratanapriadakull K, Leinfelder Kf, Thomas JP.Effect of finishing on thr in vivo wear
rate of a posterior composite resin. J Am Dent Assoc 1989;118:333-335.
83. Ritchie KA, Burke FJT, Macdonald EB, Dale IM, Hamilton RM, McGowan DA,

Binnie V, Collington D, Hammersley. Mercury vapour levels in dental practices and
body mercury levels of dentists and controls. British Dental Journal 2004;197:625-632.
84. Ritter AV. Posterior resin-based composit restorations: clinical recommendations
for optimal success. J Esthet Restor Dent 2001;13:88-99.

85. Rueggberg FA, Twiggs SW, Caughman WF, Khajotia S. Lifetime intensity profiles
of 11 light-curing units. J Dent Rest 1996;75:380.(abstrat)

86. Rueggeberg FA, Caughman WF, Curtis JW. Effect of light intensity and exposure
deration on cure of resin composite. Oper Dent 1994;19:26-32.

61

87. Sakaguchi RL, Berg HX. Reduced light density decreases post-gel contraction
while maintaining degree of conversaion in composites. J Dent 1998;26:695-700.
88. Shinkai K, Suzukis, Katoh Y. Effect of an adhesive bondingsystem on wear
resistence of resin composite restorations. Quintessence Int 1997;28:44-47.
89. Souza FB, Guimarães RP, Silva CHV. A clinical evaluation of packable and
microhybrid resin composite restorations: one-year report.Quintessence lnt
2005;36:41-48.
90. Stewardson DA, Shortall ACC, Harrington E, Lumley PJ. Thermal changes and
cure depths associated with a high intensity light activation unit. J Dentistry
2004;32:643-651.
91. Suzuki S, Suzuki SH, Cox CF. Evaluating the antagonistc wear of restorative
materials when placed against human enamel. J Am Dent Assoc 1996;127:74-80.
92. Torres CRG, Torres ACM, Pagani C, Araújo MAM. Approximal contact in
composite resin restorations:Evaluations of techiniques and materials. Pós -Grad Rev
Fac Odonto São José dos Campos 2000;3:69-80.
93. Unterbrink GI, Mueessner R. Influence of ligth intensite on two restorative
systems. J Dent 1995;23:183-189.
94. Versluis A, Tantbirojn D, Douglas WH. Do dental composites always shrink toward
the light? J Dent Res 1998;77:1435-1445.
95. Whitworth CL, Martin MV, Gallagher M, Worthington HV. Descontamination of
dental burs. Br Dent J 2004;197:635-640.
96. Willems G. Composite resins, In: Baratieri LN, Monteiro S Jr, Andrada MAC, Vieira
LCC, Cardoso AC, Ritter AV (eds).Esthetcs: Direct Composite Restorations on
Fractured Anterior Teeth. Quintessence, 1995:75-113.
97. Wilson NHF, Dunne SM, Gainsford ID. Current materials and techiniques for direct
restorations in posterior teeth-part 2 :resin composite systems. Int Dent J
1997;47:185-193.
98. Wilson NHF. Current materials and techiniques for direct restorations in posterior
teeth. International Dental Journal 1997;47:185-193.

62

99. Xu HE, Quinn JB, Giuseppetti. Wear and mechanical properties of nano-silicafused whisker composites 2004;83(12):930-935.

100. Yap AUJ, Lye KW, Sal CW. Surface characteristcs of tooth colored restoratives
polished utilizing ditterent polishing systems. Oper Dent 1997;22:260-265.

101. Yazici AR, Ceilik C, Ozgunaltay G. Microleakage of different resin composite
types.Quintessence lnt 2004;35:790-794.

