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RESUMO

Esta revisão tem corno objetivo discutir a forma corrente de como as lesões de cárie são
tratadas levando em conta as causas da doença e a resposta do dente frente aos diferentes
tipos de lesões.
0 biofilme cariogênico é a força propulsora da doença cárie. A atividade do biofilme reflete a
atividade das lesões.As lesões podem ser modi ficados .modificando o biofilme através de
escovação e uso de flimr, em qualquer estágio da lesão cariosa. Tratar a doença cárie .
significa tratar as causas da doença a progressão das lesões pode ser paralisada com

o

controle dos fatores etiológicos As lesões cariosas podem estar confinados no esmalte, na
dentina .,em superfície radicular.também podem estar ao lado de restaurações as chamadas
lesões de cárie secundárias. As lesões quando em esmalte não necessitam ser restauradas
,quando as lesões são cavitadas . e estão em dentina necessitam ser restauradas.Quanto
remover de tecido cariado em dentina permanece ainda controverso
Alguns critérios foram estabelecidos empiricamente e são utilizados como guias para a
remoção de tecido cariado. Porem os mesmos não são precisos carecendo de estudos que
comprovem , a sua eficácia. Realizamos uma odontologia restauradora muito invasiva e
demasiadamente destrutiva. Na remoção do tecido cariado alguns fatores devem ser
observados como o tipo das lesões .tamanho ,profundidade e sua evolução.. 0 dente é um
tecido com um alto potencial de reparo , é imprescindível avaliar as reações do complexo
dentina polpa frente aos diferentes tipos de lesões para optar por qual tratamento deve ser
realizado. Realizar tratamentos que estimulem a resposta de defesa dos dentes promovendo
uma resposta biológica face aos agentes agressores, reflete uma abordagem mais
conservadora e com menor destruição tecidual. As evidências mostram que as bactérias dentro
das cavidades, isoladas do biofilme .do meio e dos nutrientes . não sobrevivem e a paralisação
das lesões é uma questão de tempo.

Palavras chave: Remoção de tecido cariado . Capeamento pulpar indireto . Lesões de cárie.

PIFFER, T.A. Remoção de tecido cariado: o estado atual da questão. 2007. Trabalho de
conclusão . (Especialização em Dentistica)-Curso de Especialização em Dentistica.
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

The aim of this review is discuss the current operative approach of caries lesion considering
the reason of the disease and the response of the teeth about the different kinds of lesion.The
biofiml is the driving force of caries disease . The activity in the biofilm reflects the activity
of the lesions
The lesions can be modified by alteration of the biofilm by regular disturbance with a bruch
and a fluoride containing toothpaste, in any stage of the caries lesion.Treat the process caries
means treat the reason of the disease .the lesions progression can be stoped with control of
etiologic factors.The caries lesions could be restricted to enamel. to dentin, in root surface and
could be beside al ready restorations, the secondary caries The enamel lesions do not need
restorations, otherwise when lesions are caviteded and are in dentin restoration is required.
The amount of tissue from dentin lesion to be removed is still controverse.The clinic criteria
for carious lesion to be removed were empiric based established. It's accuracy need more
research . Operative Dentistry is very invasive and cause to much destruction for tooth.To
remove caries tissue some factors should be consider like the lesion size. depth and evolution.
The teeth is a tissue with good capacity of repairing. It should be considered the response of
the dentin pulp complex in face of different kind of lesions to elect the best treatment.
Treatments that stimulate tooth's selfdefense mechanisms, promoting a biological reponse
from tooth against the bacterias reflects a more conservative approach with less tissue
destruction.
Evidence shows that microorganism inside sealed cavities . isolated from biofilm. mouth
environment and nutriction do not survive. The stop of lesion's activity is a matter of time.

Key words :Caries removal, Stepwise excavation„ Caries lesion.
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I INTRODUÇÃO

No inicio da década de 80 Fusayama e colaboradores preconizaram a remoção apenas
do tecido cariado sem a necessidade de preparo cavitário. Graças As técnicas adesivas.
começou uma nova era na história da odontologia a de conservar mais estrutura
dental.[1]Todavia os tratamentos restauradores realizados não são permanentes. [2.3,41.As
restaurações em dentes permanentes posteriores duram em média entre 5a10 anos.[2]. As
substituições serão necessárias,resultando então no ciclo repetitivo restaurador.[1,2,3.4] Cada
vez que uma substituição é realizada estrutura sadia é removida.[1.2.3.4.]Quando apenas
restauramos os dentes não estamos tratando a doença cárie e sim os seus sinais , as lesões que
são o resultado desta doença. [2,5] A progressão da doença cárie hoje em dia é muita mais
lenta do que já foi,principalmente devido a medidas de promoção de saúde como os fluoretos
incorporados nas águas de abastecimento público e cremes dentais.[2] Muitas vezes o dentista
destrói em minutos mais estrutura dental que a lesão de cárie levaria anos para destruir se
nada fosse feito.[2]A cárie dentária é uma doença possível de ser detida, revertida ou
totalmente evitada.[2] Os seus sinais as lesões cariosas denotam a atividade da doença. [5]A
atividade da doença é o reflexo direto da atividade do biofilme de cada individuo.[5,6]Quando
intervir? Como intervir ? Quanta estrutura da lesão cariosa remover? Estas são perguntas
imprescindiveis para todo o profissional que se propõe realizar uma odontologia
minimamente invasiva.Hoje em dia não podemos apenas pensar no preparo cavitário e sim no
risco do paciente , na progressão da doença, no potencial biológico do dente , na resposta do
complexo dentina polpa frente aos diferentes tipos de lesões. 0 objetivo desta revisão de
literatura é o de discutir a doença cárie , sua histopatologia. as reações do complexo dentinapolpa e a abordagem do cirurgião dentista frente aos sinais da doença.
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2 REVISÃO DE LITERATURA'

2.1 BIOFILME

Nos últimos anos a placa dental tem sido avaliada e discutida como um biofilme[7].0s
biofilmes microbiológicos são comuns na natureza.[5,7]Os biofilmes são formados em
qualquer superficie sólida exposta a quantidades apropriadas de Agua e nutrientes[5,7].0
biofilme é um acúmulo de células microbiológicas dentro de uma matriz. otimizando todos os
recursos nutricionais disponíveis do meio.[7] São comunidades de bactérias que trabalham
como um organismo que tem uma fisiologia coletiva e são capazes de resolver problemas
físico — químicos do meio para determinado sitio[5]. Esta cooperação comum desta
comunidade microbiológica oferece vantagens para os microorganismos
participantes[7].Entre estas vantagens incluem uma maior autonomia de crescimento.uma
maior resistência a agentes antimicrobianos e uma maior capacidade de defesa.e algumas
vezes uma maior capacidade de causar doenças[7].Alguns microorganismos são mais
patogênicos em grupos do que como agentes individuais[7].Quanto maior a espessura do
biofilme e mais tempo sem sofrer desorganização mais este biofilme vai amadurecendo e se
tornando um meio cada vez mais complexo e resistente.[7]As bactérias do biofilme estão
sempre metabolicamente ativas, causando flutuações no pH. [5]Vários fatores influenciam a
atividade do biofilme como, higiene , secreção salivar, dieta, concentração do ion fltior.[5]
resultado cumulativo deste processo de des e remineralização que é intermitente, quando em
desequilíbrio pode resultar em uma maior perda mineral, levando a dissolução dos tecidos
dentais duros e a formação da lesão da cArie.[5.6]. .0 biofilme tende a estagnar e amadurecer
em determinados lugares como nas superficies oclusais em dentes que estão erupcionando,
faces proximais e ao longo da margem gengival, entretanto estes locais considerados mais
suscetíveis não tem nada de especial quimicamente em relação ao resto do dente apenas são
regiões relativamente protegidas quanto ao uso mecânico da lingua, bochechas comidas
abrasivas .assim como lugares mais dificeis de higienizar. [5].
Baseado na NBR 6023: 2002 da ABNT

A atividade da lesão reflete a atividade do biofilme. [5]
A atividade do biofilme pode ser modificada de maneira ampla e convencional com
desorganização da placa através de escovação e uso de dentifrícios fluoretados em qualquer
estágio da lesão cariosa[5,6]. Todavia em estágios mais avançados da doença cavidades
podem ser formadas e mesmo com uma escovação muito cuidadosa é muito dificil realizar um
controle adequado do biofilme.[5,6]Nestes casos a intervenção com restauração é necessária
para restituir a integridade

e anatomia do dente e possibilitar uma higienização

adequada.[5,6]Tratar a doença cárie não significa restaurar os seus sinais , embora inúmeras
vezes,por uma ou múltiplas razões lesões de cárie necessitem ser restauradas. [2]
No controle do biofilme com adequação do meio bucal do paciente é que o dentista
vai estar de fato tratando da doença.[81

2.2 LESÕES DE CARIE EM ESMALTE

As lesões em esmalte no inicio não são perceptíveis clinicamente nem
radiograficamente.[2] A camada externa do esmalte costuma ser mais resistente à dissolução
do que a camada subsuperficial, principalmente devido a uma supersaturação do esmalte com
formação de fluorapatita bem como pelas trocas minerais do esmalte com a saliva , que
funciona com urna proteção para esta camada.[5]Com a progressão da lesão em esmalte existe
a formação da mancha branca. Lesões ativas em esmalte se caracterizam clinicamente por
serem esbranquiçadas. opacas, com limites geralmente mal definidos e porosas[8].A mancha
branca é o resultado da dissolução da camada externa do esmalte como reflexo direto da
atividade metabólica do biofilme[5].Quando a mancha branca começa a atingir a junção
amelo-dentindria, uma descoloração marrom já começa aparecer na dentina, representando a
reação dos tecidos dentários, transmitidos através dos prismas de esmalte em resposta
atividade do biofilme carioenico.[5,9]Quando a mancha branca se torna visível clinicamente
provavelmente esta lesão já tem um envolvimento dentindrio[5]. Holmen e colaboradores
desenvolveram uma série de estudos in vivo mostrando a intima relação entre o biofilme e a
formação e paralisação da lesão em esmalte. 0 trabalho foi realizado em dentes que iriam ser
3

extraídos em função do tratamento ortodõntico. Nada do biofilme foi removido durante um
mês. bandas foram colocadas propositalmente para reter mais biofilme e os denies foram
avaliados semanalmente. Após l semana de formação de biofilme não organizado. não havia
alterações clinicas visíveis no esmalte, mesmo depois das amostras serem cuidadosamente
secas, histologicamente nesta fase começou a aparecer uma dissolução na camada interna do
esmalte ..Após 2 semanas com completa não remoção do biofilme. as alterações do esmalte
eram visíveis clinicamente depois das amostras serem secas. Após 3 ou 4 semanas, estas
alterações podiam ser visíveis antes mesmo das amostras serem secas, a superficie do esmalte
estava totalmente opaca e porosa.Quando as bandas ortodónticas foram removidas.
permitindo que o biofilme fosse desorganizado. a aparência branca diminuiu, e a superficie
voltou a ser dura e brilhante novamente.
Os sinais de que a lesão está mudando seu comportamento evolutivo e paralisando
podem ser observada cerca de um mês após um tratamento não invasivo, com controle do
biofilme e fláor.As lesões em esmalte paralisadas poderão permanecer brancas porém
brilhantes e lisas, ou serem pigmentadas,e desta forma se apresentar escurecida [2]A
progressão da lesão em esmalte para dentina é muito mais lenta do que se acreditava
ser.Estudos demontraram que lesões proximais em esmalte podem levar 4 anos para atingir a
dentina, embora que alguns estudos registrem que com a mudança de comportamento do
padrão evolutivo da cárie, elas podem levar cerca de 8 anos. Esta constatação é o mesmo que
dizer que o profissional e o paciente dispõe de todo este tempo para intervir no processo
evolutivo da lesão e impedir que ela continue progredindo[2]. As lesões em esmalte não
devem ser restauradas pois podemos controlar estas lesões apenas controlando os fatores
etiológicos da doença ou seja a atividade do biofilme [2,5]
0 ideal seria o dentista conseguir diagnosticar a doença quando os seus sinais
estivessem confinados no esmalte,ou seja na perda mineral no nível ultra-estrutural na fase
em que os sinais da doença ainda não se encontram visíveis clinicamente.Infelizmente isto
ainda não é possível. .Um excelente método auxiliar para diagnóstico precoce de lesões
cariosas são as radiografias interproximais, o emprego destas possibilita o achado do dobro de
lesões oclusais incipientes em relação ao exame clinico , devendo ser rotina no diagnóstico de
lesões cariosas em dentes posteriores. [2,31
As radiografias interproximais são boas para:
• Confirmar suspeita de lesões proximais;[2,3]
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• Detectar novas lesões proximais não cavitadas as quais podem ser controladas através
de atuação preventiva .[2,3]
Lesões proximais que
especialmente

o

apresentam imagem radiográfica envolvendo a dentina.

seu terço externo geralmente não apresentam cavidade no

esmalte.Cerca de 60% das lesões que envolvem a metade externa da dentina também
não apresentam cavitação, nestes casos o exame clinico direto da superficie é necessário
com a separação dental com auxilio de anéis ou tiras de borracha[2]
Quando as lesões envolvem mais da metade da espessura da dentina, há cavidade
macroscópica presente em 50 a 100% dos casos.[2]
•Poder realizar uma monitorização destas lesões, para observar evidências de atividade
da doença.A imagem radiográfica não consegue traduzir se a lesão está paralisada ou
em atividade.mas é uma ótima alternativa para observar as lesões ao longo do tempo.
[2,3]

2.3 LESÕES DE CARIE EM DENTINA

A lesão de cárie em dentina histologicamente se divide em quatro zonas: [1]
• A zona superficial - é a camada de dentina infectada.de tecido necrosado a dentina
que está irreversivelmente desnaturada
• A zona subsuperficial - é uma região onde existe penetração bacteriana porém ainda
existe organização tecidual, é um tecido passível de remineralização .com processos
odontoblásticos vivos, fibras coldgenas viáveis.
• Zona profunda de desmineralização - uma região geralmente livre de bactérias

5

Zona de precipitação mineral - ocorre uma obliteração dos ttibulos dentindrio, seria a
dentina reacional. Está dentina apesar da precipitação mineral não possui dureza igual a dentina
sadia e sim inferior.[1]

Lesão de cárie em dentina
Dentina infectada

Dentina
afetada

1-Zona superficial, tecido
necrosado

J

2-Zona sub-superficial

conta minda mas com
org.dentinária.
3-Zona profunda de
desmineralização,
normalmente livre de
bactérias.
4-Zona translúcida, de
precipitação mineral e
obliteração dos túbulos

No tratamento clinico a zona de dentina infectada deve ser removida e a zona de
dentina afetada deve ser preservada[1,3,4]
Iremos realizar um breve resumo a respeito das reações do complexo dentina frente aos
diferentes tipos de lesões cariosas.
0 esmalte vai transmitir estímulos da cavidade oral através dos seus microporos para a
dentina . A dentina é um tecido vital e vai reagir a estes estímulos defensivamente.[5,9].

Entre os mecanismos de reparo do dente o mais comum que podemos citar é a
deposição de minerais e obliteração dos ttibulos dentindrios na camada mais interna da dentina

afetada, é uma resposta fisiológica do dente retardando a invasão bacteriana e a difusão de
toxinas à polpa.[1,5,6]
Uma resposta encontrada somente em dentes vitais

e de importância clinica

significativa é a produção de dentina tercidria ou reparadora. Esta dentina secretada pelos
6

odontoblastos leva a diminuição da câmara pulpar e aumento da espessura de dentina que se
interpõe entre a lesão cariosa e a polpa, havendo urna clara relação entre a quantidade de tecido
destruido e a quantidade de tecido formado. Acredita-se que a formação desta dentina inicie
antes da invasão bacteriana. [1,5,6]. Ainda no que diz respeito a reações do complexo dentina
polpa LEE.Y.L e colaboradores (2006) encontraram a nível molecular resultados que sugerem
que as lesões cariosas estimulam a produção de fibras colágenas e glicoproteinas que são
fundamentais para urn processo de remineralização da dentina.[10]
Quanto ao tipo das lesões elas podem ser ativas ou inativas. As ativas geralmente são
lesões mais sensiveis , com consistência mais amolecida com maior umidade e com pH baixo
mais ácido.As lesões inativas geralmente apresentam ausência de dor e uma consistência mais
rígida parecida com couro e urn pH relativamente mais alto quase normal em comparação As
ativas.Lesões dentinárias grandes podem apresentar áreas ativas e inativas simultaneamente.
Isso é possível dependendo da forma da cavidade. cúspides socavadas com maior acúmulo de
biofilme geralmente estão ativas e regiões que tem maior acesso A escovação estão mais abertas
e sofrem maior impacto da mastigação podem estar inativas.[1,6,11]
As lesões podem ser agudas de evolução mais rápida ou crônicas de evolução mais
lenta.Nas lesões crônicas a velocidade de destruição dentinária permite que as defesas do dente
atuem, a dentina fica muito pouco permeável e há uma grande deposição de dentina
terciária.Em lesões agudas mais agressivas a dentina ainda está muito permeável e as toxinas
produzidas no metabolismo das bactérias do biofilme se difundem mais podendo causar uma
pulpite reversível ou irreversível algumas vezes associada A sensibilidade ou dor.Mesmo assim
com uma grande destruição de odontoblastos células dentro da polpa são capazes de se
diferenciar e secretar dentina tercidria se o meio cariogênico for removido ou alterado. [1,6.11]
Apesar de algumas controvérsias na literatura para a maioria dos autores

o dano

irreversível A polpa é um evento muito tardio na progressão da cárie. [1] Massler em (1967) em
uma extensa revisão acerca das reações pulpares à cárie dental reuniu 11 anos de pesquisas em
mais de 800 dentes estudados clinica e radiograficamente através de cortes histológicos,
e

microscópio de luz polarizada, microscopia eletrônica, análise de conteúdo mineral
enzimático entre outras análises. Alguns fatores devem ser avaliados antes da intervenção

clinica: A idade do dente, atividade da lesão, grau de destruição dentária , espessura da camada
de dentina sadia ou esclerosada sobre a polpa e natureza da colônia bacteriana sobre o esmalte
e dentina. Como conclusão deste trabalho encontrou relação entre a maturação do esmalte e a
7

difusão de toxinas A polpa. Sob lesões ativas incipientes em esmalte s6 são observadas reações
dentinárias em dentes recém-erupcionados, podendo reagir com dor aguda, efeito que regride
com a simples remoção de placa e inativação da lesão. A dor dentindria é comum em lesões
superficiais de dentina, especialmente em dentes jovens. A resposta da polpa A cárie é a
esclerose dos túbulos e a formação de dentina terciária, desta forma lesões dentinárias
profundas tendem a ser muito menos dolorosas que as lesões iniciais. A polpa sob lesão
paralisada tende a ser quase normal, mesmo quando Area de destruição é grande e profunda. A
exposição pulpar como resultado direto da lesão cariosa ocorre apenas sob lesões agudas, de
progressão rápida e dolorosa e raramente em lesões crônicas de evolução lenta .0 autor atribui
a alta freqüência de exposição pulpar durante a remoção de cárie profunda A instrumentação
vigorosa do dentista, com remoção não só da dentina infectada , mas também da afetada
levando A exposição prematura da polpa.
"Nos tempos modernos, em contraste com o passado, tem havido uma marcada
mudança nos procedimentos dentários em direção a um enfoque mais biológico no tratamento
da cárie, com um claro entendimento da dentina e polpa como tecidos com um alto potencial
de reparo. A instrumentação excessiva e o uso de drogas poderosas têm sido substituidos por
um enfoque mais biológico, que procura ajudar os processos de defesa e saúde na dentina e
polpa antes da procura dos procedimentos restauradores"[11].
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2.3.1 Critérios clínicos para remoção de tecido cariado cm &mina.

Na remoção da lesão cariosa em dentina a dentina infectada deve ser removida e a
dentina afetada deveria ser preservada.Histologicamente está divisão parece ser bem clara,
didaticamente foi separada desta forma para propiciar um melhor entendimento mas
clinicamente não é tão simples distinguir o término de urna camada e o inicio de outra.[1]
conceito estabelecido e que tem sido propagado durante anos relaciona

o tecido amolecido

manchado com alteração de cor e úmido com infecção bacteriana e consequente progressão da
doença.A validação destes critérios como guias foram estabelecidos empiricamente e se esses
conceitos estiverem incorretos a forma corrente de como é removida a lesão cariosa em dentina
pode ser desnecessariamente destrutiva. [12]
•

Cor: A lesão em dentina pode apresentar coloração amarelada , marrom ou marrom
escuro.A cor alterada não indica atividade da doença ou um maior número de
bactérias.[1] Kidd

e colaboradores(1993) e

Maltz e colaboradores(2002) não

encontraram relação entre cor e número de bactérias Os resultados demonstraram que
cor marrom claro ou escura,não deve servir de critério para remoção de dentina
infectada.Lesões de cárie inativas são caracteristicamente escuras , dentina
desmineralizada deixada na Junção Amelo-Dentinária pode adquirir coloração escura
em decorrência de pigmentos da dieta ou de restaurações de amálgama. ions metálicos.
como estanho e zinco provenientes de restaurações atravessam a dentina amolecida e
necrótica e depositam-se na camada interna da dentina cariada. que deve ser preservada.
A alteração da cor da dentina também não é um indicativo para cárie secundária. [1] A
resposta da dentina a lesões em esmalte é uma descoloração no limite da junção amelodentindria.[9]
•

Consistência:Existe uma grande discussão na literatura no itie diz respeito ao
amolecimento dentinário.0 que ocorre antes ? 0 amolecimento da dentina ou a invasão
bacteriana? A maior parte da pesquisas e autores concordam que na maioria das lesões
cariosas o amolecimento precede a invasão bacteriana.A dentina pode estar muito
amolecida, pode estar mais ou menos amolecida ou sutilmente amolecida.No teste de
dureza Knoop por exemplo muito utilizado em pesquisas qualquer alteração
9

microscópica de alteração mineral patológica causada por ácidos bacterianos pode ser
detectada. Clinicamente o operador não consegue diferir entre consistências tão
sutis.Devido a estes resultados alguns autores defendem a idéia de preservar uma
dentina amolecida desde que não infectada.Na junção amelo dentinaria é de consenso
geral que a dentina amolecida deve ser removida0 ]Kidd e colaboradores não
encontraram diferença de quantidade de bactérias entre dentina de consistência média e
dura, eles encontraram alguma diferença entre a dentina amolecida com um número
maior de bactérias quando comparado com a dentina com consistência de couro e dura.
Mesmo que toda a dentina amolecida seja removida , seguindo critério de dureza e
ouvirmos o famoso "grito da dentina" estudos demonstram. presença de bactérias em
torno de 3,4)(10 5 por mg de dentina considerada sadia. [1]
•

Umidade-.0s estudos demonstraram que há um número reduzido de bactérias na
dentina mais seca.lesões ativas e agudas geralmente são mais úmidas.[1]
Os critérios utilizados para remoção da lesão cariosa são muito subjetivos . a dentina

afetada deve permanecer e esta camada também é alterada clinicamente . Com o intuito de
desenvolver um critério mais objetivo para diferenciar o tecido infectado Fusayama &
Terachima desenvolveram um corante evidenciador de cdrie.(197.2). 0 objetivo deste detector
era corar todo o tecido infectado .Deveria corar de vermelho na presença de colágeno
irreversivelmente desnaturado. Pesquisas demonstraram que o evidenciador não é um método
eficiente para distinguir entre estas camadas de dentina . O corante parece ter afinidade por
regiões menos mineralizadas além de corar a dentina desmineralizada cora regiões do dente
como a junção amelodentindria e a dentina circunpulpar que são menos mineralizadas 0 uso de
corantes em cavidades profundas pode aumentar o risco de exposição pulpar.[1,4.]
.Banerjee et al 2003 relatou que o uso do detector de cárie como critério de remoção de
tecido cariado demonstrou um aumento no número de preparos maiores do que o necessário. [4]

E reconhecido que ainda não existe uma técnica totalmente confiável para avaliar e
identificar estas camadas separadamente. [1,3,4]
Por mais rigidos que sejam os critérios utilizados para remoção de lesão cariosa em
dentina seguindo os guias pré estabelecidos como dureza,coloração e umidade sempre vão
permanecer bactérias viáveis sob as restaurações.[1.5.6,13,14].Qual é a importância destas
bactérias que são sepultadas dentro das restaurações?
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2.3.2 Quanto tecido da lesão cariosa deve ser removido?

As evidências de pesquisas no que diz respeito a remoção do tecido cariado tem
demonstrado que, a remoção total do tecido infectado pode não ser necessário para controlar a
progressão da lesão.desde que seja colocada urna restauração com adequado selamento do
meio oral [4].Se considerarmos que a força direcionadora da cárie é o biofilme, uma vez as
bactérias isoladas do meio vai ocorrer uma paralisação desta atividade. A restauração seria uma
barreira mecânica, limitando a quantidade de nutrientes e isolando a bactéria do meio que a
torna mais resistente. Também é uma forma de permitir que as defesas do dente atuem.
delimitando o processo com a formação da barreira dentindria e esclerose tubular. [5,6,15].
Kidd (2004) fez uma revisão cronológica de estudos em que as lesões canoas não foram
removidas ou foram parcialmente removidas.Descreveu 13 estudos sobre colocação de selantes
sobre cáries, 9 estudos sobre capeamento indireto. e 4 estudos comparando a total remoção
com a não remoção de cdrie.Apesar da diferença de metodologia e uma falta de padronização
para comparar os estudos entre si alguns resultados emergem.Deixar dentina infectada não
parece resultar em progressão da cárie, pulpite ou necrose pulpar.Não existem evidências claras
de que seja deletério deixar dentina infectada, mesmo que esta seja amolecida e úmida antes da
restauração.Está abordagem mais cautelosa pode ser preferível a uma escavação vigorosa
porque menos polpas serão expostas e o selamento da cavidade oral encoraja a paralisação da
lesão.estimula o processo de esclerose tubular e deposição de dentina terciária, reduzindo assim
a permeabilidade da dentina remanescente.[6]
Mertz-Fairhurst e colaboradores(1998) mostraram sucesso de 10 anos de cavidades com
lesões de cárie em dentina seladas do meio bucal. Não fez remoção de nenhum tecido cariado,
deixou toda a dentina infectada , úmida, amolecida. As lesões eram exclusivas de classe I. de
tamanho médio considerando nas radiografias a distância entre a JAD e a câmara pulpar. Foi
apenas realizado um bisel no esmalte de no máximo 1 mm.No acompanhamento radiográfico
no primeiro ano algumas lesões evoluiram ;a partir do terceiro ano houve a paralisação de todas
as lesões seladas, com a formação de um halo opaco delineando-as. As lesões foram
paralisadas clinica e radiograficamente por 10 anos. Após este período 14% das restaurações
teste com resina apresentaram necessidade de troca .sendo que apenas 1 foi por motivo de cárie
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secunddria.0 grupo controle que foi realizado de maneira convencional com restaurações de
amálgama com extensão para prevenção de Black apresentaram ao longo de 10 anos 17% de
falhas .sendo que em todas as restaurações o motivo da falha foi por cárie secundária.[15]
Oliveira e colaboradores (2006) conseguiram sucesso clinico de 18 meses de
restaurações colocadas sobre lesões de cáries ativas.Os dentes utilizados na pesquisa tinham
lesões de cárie profunda radiograficamente com a aparência de exposição pulpar eminente. Os
dentes eram vitais , sem alterações periapicais, e não apresentavam sensibilidade. A lesão
cariosa foi removida das paredes das cavidades e no assoalho pulpar permaneceu a dentina
úmida e amolecida. 0 tratamento realizado seria compatível com um capeamento pulpar
indireto com a diferença que este tecido infectado não foi removido posteriormente. Após 6 a
7 meses os dentes foram reabertos, análises clinicas microbiológicas e radiograficas foram
realizadas. Nesta reabertura nada da lesão de dentina que tinha ficado na cavidade foi
removida.. Restaurações definitivas adesivas foram realizadas. A maior parte das lesões já
estavam paralisadas nesta fase, houve um ganho mineral . formação da barreira dentinária que
foi detectada radiograficamente

e nos testes microbiológicos houve um significativo

decréscimo na contagem microbiana compatível com redução ou ausência de atividade
metabólica.Estes dentes foram acompanhados radiograficamente e clinic,imente por mais 11
meses.Nenhum dente apresentou necrose pulpar , pulpite ou progressão da lesão neste
periodo.Percebeu-se que após a cavidade ser considerada livre de bactérias, pelos testes
antimicrobianos realizados no 6 e 7 mês, não houve mais ganho mineral no dente, reação
compatível com o processo de defesa que não era mais necessário.[16,17]
Ribeiro e colaboradores (1999) desenvolveram urn trabalho com o objetivo de avaliar
a performance clinica do sistema adesivo sobre a dentina cariada e não cariada em dentes
deciduos durante 1 ano in vivo Os dentes para participar da avaliação tinham que ter lesão de
cárie passive] de ser detectada clinica e radiograficamente .com uma largura de no mínimo
2mm, ser em primeiros molares , com margens totalmente em esmalte e sem o risco de
exposição pulpar durante o procedimento. 0 selamento da dentina infectada não afetou a
performance clinica das restaurações, não ocorreram alterações pulpares

e não houve

progressão da lesão durante 1 ano.Houve a fonnação de uma camada híbrida alterada Acido —
resistente,resultante da interdifusão do adesivo resinoso dentro da carie. Esta camada não
apresentou sinais de desmineralização que pudessem sugerir progressão da lesão. [13]
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Shimada e colaboradores (2004) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a
progressão da cárie sob restaurações resinosas e de ionômero de vidro in vivo realizada em
ratos.Neste trabalho foi induzida a lesão de cárie com a inoculação dos. mutans nos animais
que foram submetidos a uma dieta cariogênica.Sobre está cárie dental induzida foi colocado a
resina composta ou o ionômero de vidro, e a profundidade da penetração bacteriana e largura
das lesões foram medidas nos cortes histopatológicos.Estas restaurações foram feitas sem
nenhuma remoção de tecido cariado.Trinta e nove a cinqüenta e três dias após a colocação das
restaurações os ratos foram sacrificados, e os dentes extraídos. Para todas amostras foram
realizados três cortes histológicos e avaliados microscopicamente. Comparando a progressão
da cárie , as lesões seladas tiveram uma progressão bem menor que o do grupo controle que não
foi feito nada. Não houve diferenças estatísticas significativas entre os dois materiais, o autor
atribui isto ao fato de que apesar do ionômero liberar flúor o ataque ácido também tem um
efeito antimicrobiano .Em relação ás reações pulpares células infiltrativas inflamatórias foram
encontradas em graus leve e moderado nos dois grupos.0 autor acredita que não conseguiu
uma paralisação total do processo porque nada do tecido cariado foi removido.A conclusão do
trabalho foi que ,as lesões de cárie não podem ser paralisadas completamente apenas com o
selamento, todavia a sua progressão é diminuída e atinge um status de lesão crônica.[18]
Na superfície mais mineralizada da camada interna da lesão cariosa pode ser formada
um camada híbrida com adesivo resinoso .esta camada não é tão resistente quanto a adesão em
dentina normal porém forma um adequado selamento para a restauração.As recentes pesquisas
envolvendo a remoção da lesão de cárie portanto envolvem apenas a dentina necrática.[4].
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2.3.3 Remoção de lesão de cárie de dentina profunda.

No que diz respeito a remoção de lesões de cárie em dentina profunda o peso da
decisão de quanto remover do tecido infectado é ainda maior.Uma grande preocupação na
remoção de lesões cariosas em dentina profunda é manter a vitalidade pulpar.[17] O índice de
exposição pulpar na remoção de lesões cariosas grandes em dentes permanentes é de 40%.[14]
A completa remoção da cárie pode resultar em invasão bacteriana na polpa por motivos
mecfinicos[14,17].Murray e colaboradores(2002) desenvolveram um estudo comparando a
resposta de defesa da polpa entre cavidades que foram expostas comparada a cavidades não
expostas no que diz respeito ao grau de inflamação , infiltração bacteriana e formação de
dentina tercidria. As cavidade que tiveram a polpa exposta estavam associadas a maior injúria
pulpar ,maior quantidade de células inflamatórias e maior infiltração bacteriana. Os autores
chegaram a conclusão que esforços devem ser feitos no sentido de minimizar uma remoção
iatrogênica da dentina durante o preparo cavitário e criar polpas expostas nunca se
possivel.[19]
Muitas vezes em casos de remoção de cárie em dentina profunda para evitar um dano
maior ao tecido pulpar, necrose. se faz necessário indicar um capeamento pulpar indireto. Este
procedimento clinico consiste em remover parcialmente o tecido cariado deixando sobre a
polpa uma camada de dentina infectada, para esta não ser mecanicamente exposta. colocar-se
uma restauração provisória e em 45 dias aproximadamente reabre-se o dente esperando que
tenha tido a formação de dentina reparadora, confirma-se neste período a vitalidade pulpar e
cárie remanescente é removida e o dente recebe a restauração definitiva.[14.17]. Vários
estudos, alguns já citados anteriormente , demonstraram que lesões de cárie seladas do meio
passaram do status de ativa para crônica ou paralisaram , com formação de barreira dentindria.
[6,13,14,15,16,18]
Qual a importância destas bactérias remanescentes na progressão da lesão? Quando o
dente apresenta, ausência de dor, não tem alterações radiográficas periapicais, vitalidade
pulpar, qual a necessidade de reabrir o dente e remover a dentina amolecida que ficou na
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cavidade?.Sendo que este procedimento não deixa de ser um risco a mais de exposição e pode
inibir o processo de cura do dente?[6,17]

2.4 LESÃO DE CARIE DE RAIZ

A cárie radicular sofre um processo de desmineralização parecido com a lesão em
esmalte. Mas as lesões, biologicamente são muito diferentes. Na superficie

o tecido fica

bastante amolecido em estágios iniciais do desenvolvimento da lesão. A penetração bacteriana
em dentina profunda ocorre nos estágios iniciais da lesão.devido a aposição anatômica neste
tipo de lesão.Quando falamos em remineralização deste tecido é ern superficie de dentina
profunda.[1,5]
Nyvad e Ferjescov(1986) desenvolveram um estudo clinico .em lesões de cárie ativas
em superfície radicular.Todas as lesões apresentavam consistência amolecida e coloração
amarelada ou marrom-clara.0 tratamento consistiu em instrução A higiene oral com especial
atenção a superficie radicular.Foram realizadas 2 aplicações tópicas de fluoreto de sódio a
2cY0,uma na primeira consulta e outra após 8 semanas.Exceto pela escovação diária prescrita
duas vezes ao dia com dentifrício fluoretado, nenhum outro tratamento foi prescrito.As lesões
foram acompanhadas por 18 meses. Num período de 2 a 6 meses todas as lesões adquiriram
consistência endurecida e coloração escura indicando inativação.[1,5,6]
Uma vez mais o biofilme na superficie da lesão é a força direcionadora do processo[6]
0 tratamento não invasivo da cárie de dentina, especialmente em superficie
radicular,tem sido defendido como o tratamento de escolha para lesões com acesso A higiene,
principalmente pela máxima preservação da estrutura dental. 0 tratamento restaurador só
estaria indicado nos casos de necessidade estética do paciente.ou quando a profundidade ou
localização da lesão dificultasse ou impedisse o acesso direto A higiene.[1]
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2.5 LESÕES DE CARIES SECUNDARIAS

Evidências têm demostrado que o inicio e progressão de cáries secundarias é um
fenômeno localizado similar ao da cárie primária .Cáries secundárias são na verdade cáries
primárias ao lado de urna restauração.De fato um pouco mais da metade de toda dentistica
operadora realizada em adultos consiste em troca de restaurações baseado em diagnóstico de
cárie secunddria.[20] Os critérios utilizados para avaliar a troca de restaurações não esta
baseado em evidências mas na presunção errônea de que todos os defeitos de superficie e
marginais , muitas vezes pequenos , estão associados com a penetração dos fluidos orais ao
longo de toda interface dente —restauração , e que isto inevitavelmente leva a lesões de cárie
secundária.[3].Estudos realizados com dentistas na prática clinica diária mostraram um índice
de 50 a 60% de lesões de cárie secundária. Em trabalhos clínicos controlados este índice varia
de I a 4%4201
Estas lesões podem ter linhas de desmineralização indo em direção à cavidade como
conseqüência das microfissuras do material restaurador, apesar de estudos clínicos e
microbiológicos não indicar que esta infiltração ative a desmineralização abaixo das
restaurações. [6,9]
Fatalmente as restaurações vão falhar e vão necessitar de troca. As maiores razões para
a falha das restaurações são: excessos oclusais, erros do preparo cavitário, pobre escolha de
materiais restauradores, pobre interação da restauração com os tecidos gengivais.[4]
0 dentista deve saber o porque de estar trocando as restaurações, se o motivo for por
cáries secundárias medidas de promoção de saúde devem ser instituidas simultaneamente.
Tratar a doença e não somente as lesões.0 local de maior prevalência de cáries secundárias é
na margem gengival de restaurações do tipo classe II. A localização também é mais prevalente
nas margens gengivais em restaurações do tipo III. IV V, especialmente quando elas não
apresentam esmalte nas margens.Estas regiões tendem a ter um maior acúmulo de biofilme. As
lesões cariosas podem ser evitadas , prevenidas com o uso de flúor e controle do biofilme.[2
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3 DISCUSSÃO

A dentina e a polpa são tecidos com um alto potencial de reparo[11].Apesar dos
mecanismos de reparo pulpar e formação de ponte dentinária, não serem completamente
entendidos utilizar procedimentos que favoreçam ou estimulem está resposta biológica do
dente parece ser bastante sensato. [11,19]Afinal o melhor "material - para proteção da polpa é a
dentina.[19] Selar a dentina infectada do meio . entenda-se que um ótimo selamento é
imprescindível para obter o resultado esperado, é uma boa alternativa para a conseguir este
objetivo.Diminuir a intensidade da agressão favorece o reparo.Pesquisas demonstraram que
lesões cariosas ativas foram paralisadas não havendo nenhuma remoção de dentina infectada
.necrótica. As bactérias não tem o peso que os cirugiões dentistas acreditavam que tinha uma
vez estas isoladas do meio. Procedimentos em que nada da lesão cariosa foi removida levaram
mais tempo para paralisar a progressão da lesão de cárie mas paralisaram e foi obtido sucesso
com está abordagem.
Entretanto acredito que a remoção de dentina infectada • necrótica seja interessante no
sentido de ajudar que o dente delimite a lesão antes .acredito estar favorecendo o reparo desta
forma, estamos diminuindo o tamanho da agressão que o dente vai ter que lidar. Esta dentina
não pode mais remineralizar, e está irreversivelmente desnaturada. este tecido está totalmente
condenado,ndo serve pra mais nada. Pra que manter?
Vamos chegar no mesmo ponto diferenciar a dentina infectada da afetada.
A remoção da dentina que não está mais unida a estrutura dental tamanho o grau de sua
destruição , úmida que muitas vezes se confunde com o biofilme e restos de alimento ,não é tão
difícil de distinguir, não tem organização alguma. Remover este tecido necrótico e todo o
tecido alterado nas margens da cavidade que vai receber a restauração ,parece ser uma
abordagem bastante conservadora.
Na literatura encontra-se como indicação um período de 45 dias a 1 ano como o tempo
de espera utilizado no capeamento pulpar indireto. Os trabalhos de pesquisa nesta Area também
são bastante variáveis Trabalhos que esperam desde 3 semanas até 2 anos.. Na verdade não
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sabe-se o tempo ideal para cada dente . mas os trabalhos com mais tempo de acompanhamento
obtiveram maior sucesso clinico de uma forma geral[3.6.17,21].0 dente parece precisar de
mais tempo,para controlar o processo.isto deve variar também dependendo do tipo de bactérias
presentes, idade do paciente. tamanho da lesão.Enquanto tiverem bactérias viáveis dentro da
cavidade o sistema de defesa do dente estará atuando. Por que reabrir o dente após a realização
de um capeamento indireto? Se o processo paralisa urna vez isolado do meio e se a indicação
do tratamento for correta , o dente não tem pulpite irreversível . está vital, sem sensibilidade.
sem alterações periapicais que possam indicar um processo de necrose, porque correr o risco e
aumentar a chance em 17.5% a mais de exposições pulpares? Com um pior prognóstico para o
dente?A reabertura do dente condiz em acreditar que as bactérias sepultadas na restauração vão
continuar progredindo indefinidamente. 0 peso das evidências mostra que isto não ocorre.
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4 CONCLUSÃO

A cárie dentária é uma doença multifatorial possível de ser evitada , ,detida é até
mesmo revertida. [2]
O biofilme cariogênico é a força propulsora da doença cárie.[5.6]
A atividade do biofilme reflete a atividade da doença.[5.6]
As lesões cariosas podem ser paralisadas com remoção do biofilme ou selando as
bactérias dentro das cavidades com restaurações para o biofilme poder ser controlado.[4.5.6]
Instituir medidas de promoção de saúde , orientação quanto a higiene bucal.
alimentação uso de flúor são essenciais para o tratamento das causas da doença.. 2,6]
Após anos da doença é que os sinais serão visíveis clinicamente e radiograficamente.
realizar um diagnóstico precoce é fundamental e o dentista tem tempo para conseguir controlar
a doença. A utilização de radiografias interproximais deve ser rotina para todo paciente que
inicia o tratamento.[2]
0 controle dos fatores etiológicos da doença é o melhor que podemos fazer para nossos
pacientes. Uma primeira restauração vai gerar muitas outras ao longo da vida do paciente.
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