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Apresentação
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(CF. Art 196)

Consoante os princípios e normas que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), criado
pela Constituição Federal de 1988, a rede de serviços de saúde bucal deve se organizar de
forma a possibilitar a atenção integral à saúde que se inicia pela organização do processo de
trabalho na rede básica de saúde e soma-se às ações em outros níveis assistenciais, compondo
o cuidado a saúde (CECÍLIO e MERHY, 2003).
Nessa perspectiva, as ações desenvolvidas na Atenção Básica em Saúde Bucal, assim
como o SUS, estão em contínuo processo de aperfeiçoamento e precisam incorporar
tecnologias para sua maior resolutividade e qualidade.
Um dos aspectos a ser considerado é a melhoria dos materiais disponibilizados para
a realização dos procedimentos odontológicos, dentre os quais

os

procedimentos

restauradores executados pela rede básica de saúde.
A qualidade técnica das restaurações depende não apenas de bons materiais mas
também de sua utilização de forma adequada.
Com este objetivo, a Área Técnica de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde
de São Paulo, reuniu um Grupo de Trabalho, constituído por profissionais da rede municipal
de saúde, para uma revisão das especificações do sistema de adesão e resina composta
utilizadas, bem como para a elaboração, com embasamento científico, da sequência clínica a
ser observada para a melhor performance desse material, obtendo-se restaurações de alta
qualidade, que agora disponibilizamos.
São Paulo, novembro de 2012
Área Técnica de Saúde Bucal – GT Dentística
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RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS - SEQUÊNCIA CLÍNICA

I. Introdução

A resina composta atual apresenta características como biocompatibilidade, estética,
adesividade ao elemento dental, ausência de mercúrio. O que proporciona economia
de tecido dental, realização de reparos, velocidade do procedimento, além de não
necessitar de descarte especial após remoção do elemento dental.
O desgaste oclusal das resinas atuais se aproxima do desgaste do amálgama e do
esmalte dentário. Sendo assim, as resinas compostas constituem-e em material viável
e protetor do elemento antagonista.
Para que o resultado clínico seja satisfatório é necessário o aprimoramento técnico
profissional e correta seleção de casos. Artigos recentes de comprovação clínica por
período mais prolongados comprovam que a resina composta passou a ser indicada
em preparos conservadores de cl. I e II e preenchimento de dentes com pouca
estrutura remanescente.
As resinas compostas são constituídas por uma matriz resinosa, tendo como principal
elemento o monômero Bis-GMA ou o UDMA. Estes são responsáveis pela porção
quimicamente ativa, já que irão estabelecer ligações cruzadas durante a polimerização.
Estas ligações são responsáveis pelo endurecimento e pela resistência do material.
Devido à elevada contração que sofrem estes monômeros, algumas resinas mais atuais
têm apresentado o monômero Bis-EMA em sua matriz resinosa. Este, por ter maior
peso molecular e menor número de ligações duplas, apresenta uma contração de
polimerização menor.
Com os melhoramentos apresentados, a resina composta apresenta-se como uma
possibilidade de restauração dental atual de grande sucesso quando bem indicada,
inclusive para restaurações em dentes posteriores.

II. Restaurações de resina composta em dentes posteriores – classe I
Um dos principais fatores que determinam o sucesso das restaurações em resina
composta é um eficiente isolamento absoluto ou relativo do campo operatório, o que
previne a contaminação por umidade durante o procedimento adesivo.

Foto 1: Cárie oclusal
Remoção do tecido cariado com broca diamantada esférica (o preparo da cavidade
limita-se à remoção do tecido cariado).

Foto 2: Condicionamento com ácido fosfórico
Aplicar o ácido em toda a cavidade, iniciando pelo esmalte e seguindo em direção à
dentina.
Tempo médio de condicionamento:
em dentes decíduos = 15 segundos
em dentes permanentes = 10 segundos
Esse tempo pode variar conforme concentração do produto. Recomenda-se ler a bula.
Lavar a cavidade com água em abundância e secar com uma bolinha de algodão ou um
leve jato de ar à distância. Importante: a secagem em excesso, com forte jato de ar,
promove o colapso das fibras colágenas da dentina, o que causaria redução da
capacidade adesiva da restauração e, consequentemente, maior chance de insucesso e
maior sensibilidade pós-operatória.

Foto 3: Aplicação do adesivo
Aplicar o adesivo em toda a cavidade de forma a deixá-la uniformemente brilhante.
Aplicar leve jato de ar para a evaporação do solvente, o que levará à melhoria da
qualidade adesiva. Polimerização do adesivo por 40 segundos (observar a qualidade do
fotoativador utilizado).
Importante: o adesivo disponibilizado na rede é de frasco único, ou seja, possui em sua
composição primer e bond. O primer tem como função a ligação entre a estrutura
dental (hidrofílica =úmida) ao bond (resina hidrofóbica=seca). Assim, a aplicação de um
adesivo de frasco único com primer e bond já é suficiente para a inserção da resina
composta na sequência. Para outras apresentações (2 ou 3 passos) verificar as
recomendações do fabricante.

Foto 4: Preenchimento da
cavidade com resina composta
A resina composta deverá ser aplicada em camadas de no máximo 2 mm de espessura,
até o total preenchimento da cavidade. Fotoativar cada camada separadamente por
40 segundos (verificar as recomendações do fabricante).
Importante: as espátulas de resina (metálicas douradas) devem ser de uso exclusivo
para a inserção de resina composta e lavadas de forma cuidadosa, evitando ranhuras
em sua superfície. Não as utilize para a inserção de IRM ou cimento de ionômero de
vidro.

Foto 5: Escultura da resina composta
A escultura deverá ser realizada durante a inserção dos incrementos.

Foto 6: Ajuste oclusal, acabamento e polimento
O ajuste oclusal deverá ser realizado com tiras de carbono e brocas de acabamento e
polimento (séries F e FF).

III. Restaurações de resina composta em dentes posteriores – classe II
Um dos principais fatores que determinam o sucesso das restaurações em resina
composta é um eficiente isolamento absoluto ou relativo do campo operatório, o que
previne a contaminação por umidade durante o procedimento adesivo.

Foto 1: Cárie oclusal e proximal
Remoção do tecido cariado com broca diamantada esférica (o preparo da cavidade
limita-se à remoção do tecido cariado). Adaptação de matriz na região interproximal.
Importante: lembre-se de adaptar a matriz utilizando cunha de madeira para que não
haja excesso de material restaurador na região interproximal e prejuízo do periodonto.
A cunha também permite que haja a correta construção do ponto de contato.

Foto 2: Condicionamento com ácido fosfórico
Aplicar o ácido em toda a cavidade, iniciando pelo esmalte e seguindo em direção à
dentina.
Tempo de condicionamento: em dentes decíduos = 15 segundos
em dentes permanentes = 10 segundos
Esse tempo pode variar conforme concentração do produto. Recomenda-se ler a bula.
Lavar a cavidade com água em abundância e secar com uma bolinha de algodão ou um
leve jato de ar à distância. Importante: a secagem em excesso, com forte jato de ar,
promove o colapso das fibras colágenas da dentina, o que causaria redução da
capacidade adesiva da restauração e, consequentemente, maior chance de insucesso e
maior sensibilidade pós-operatória.

Foto 3: Aplicação do adesivo
Aplicar o adesivo em toda a cavidade de forma a deixá-la uniformemente brilhante.
Aplicar leve jato de ar para a evaporação do solvente, o que levará à melhoria da
qualidade adesiva. Polimerização do adesivo por 40 segundos (observar a qualidade do
fotoativador utilizado).
Importante: o adesivo disponibilizado na rede é de frasco único, ou seja, possui em sua
composição primer e bond. O primer tem como função a ligação entre a estrutura
dental, que é úmida e, portanto, hidrofílica, ao bond, que é uma resina hidrofóbica.
Assim, a aplicação de um adesivo de frasco único com primer e bond já é suficiente
para a inserção da resina composta na sequência.

Foto 4: Preenchimento da cavidade com resina composta
A resina composta deverá ser aplicada inicialmente na caixa interproximal,
transformando a cavidade em uma classe I (o que facilitará sua escultura). Continuar o
preenchimento da cavidade em camadas de no máximo 2 mm de espessura. Fotoativar
cada camada separadamente por 40 segundos. Verificar o tempo recomendado pelo
fabricante e qualidade do fotoativador utilizado.

Foto 5: Escultura da resina composta
A escultura deverá ser realizada durante a inserção dos incrementos.

Foto 6: Ajuste oclusal, acabamento e polimento
O ajuste oclusal deverá ser realizado com tiras de carbono e brocas de acabamento e
polimento (séries F e FF).

IV. Restaurações de resina composta em dentes anteriores
As restaurações de dentes anteriores em resina composta seguem a mesma sequência
que os dentes posteriores.
Inicialmente: eficiente isolamento absoluto ou relativo do campo operatório, o que
previne a contaminação por umidade durante o procedimento adesivo.

Foto 1: Preparo da cavidade
Remoção do tecido cariado com broca diamantada esférica (o preparo da cavidade
limita-se à remoção do tecido cariado). Em casos de classe IV, verificar necessidade de
bisel.
Condicionamento com ácido fosfórico Aplicar o ácido em toda a cavidade, iniciando
pelo esmalte e seguindo em direção à dentina. Lavar a cavidade com água em
abundância e secar com uma bolinha de algodão ou um leve jato de ar à distância.
Aplicação do adesivo
Aplicar o adesivo em toda a cavidade de forma a deixá-la uniformemente brilhante.
Aplicar leve jato de ar para a evaporação do solvente, o que levará à melhoria da
qualidade adesiva. Polimerização do adesivo por 40 segundos (observar a qualidade do
fotoativador utilizado).
Preenchimento da cavidade com resina composta
A resina composta deverá ser aplicada em camadas de no máximo 2 mm de espessura,
até o total preenchimento da cavidade. Fotoativar cada camada separadamente por
40 segundos. Importante: utilize a matriz de poliester, e se necessário cunha de
madeira, para conseguir um melhor isolamento do dente vizinho e evitar excesso de
material restaurador interproximal.
Escultura da resina composta

A escultura deverá ser realizada durante a inserção dos incrementos.
Ajuste oclusal, acabamento e polimento
O ajuste oclusal deverá ser realizado com tiras de carbono e brocas de acabamento e
polimento (séries F e FF). Importante: O ajuste oclusal deve proporcionar contatos
distribuídos em oclusão central, protrusão e lateralidade direita e esquerda.

Informação importante: Proteção Pulpar
Em casos de cavidade profunda ou muito profunda, existe a necessidade de realizar
proteção pulpar. Assim, é indicado o uso de cimento de hidroxido de cálcio no ponto
mais profundo da cavidade (com o menor diametro possível), seguido por cimento de
ionômero de vidro (CIV) na parede pulpar. A partir deste momento, a restauração em
resina composta pode ser realizada, evitando a inserção de condicionamento ácido
diretamente sobre o material de proteção pulpar. Os próximos passos seguem o
descritivo a cima.
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