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Editorial

Paulo V Soares
Professor da Universidade Federal de Uberlândia (FO-UFU);

Pós-Doutorado University of Illinois – Chicago;

Fundador do Núcleo de Pesquisa em LNC-UFU.

Bruno R Reis
Professor da Universidade Federal de Uberlândia (ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

A odontologia tem evoluído exponencialmente nos 
últimos anos. Vários conceitos atualizaram-se, 
paradigmas foram quebrados e novas verdades 
estabeleceram-se. Em virtude disso, é de 
fundamental importância que nós, cirurgiões 
dentistas, estejamos dispostos a nos atualizar, 
reciclar e acompanhar o desenvolvimento de 
técnicas, materiais e recursos tecnológicos.


Pensando nisso, qual foi a última vez que você 
buscou renovar seus conhecimentos a respeito de 
restaurações extensas? Você consegue afirmar 
com precisão, quando devemos utilizar retentores 
intrarradiculares? Devemos substituir de uma vez 
por todas, os pinos metálicos pelos de fibra de 
vidro? Ao confeccionar preparos, preciso remover 
estruturas sadias ou posso simplesmente mantê-las 
e reforçá-las com resina composta? Dúvidas como 

estas, são frequentes quando nos deparamos com 
procedimentos desafiadores. E para garantir 
intervenções cada vez mais duradouras, é 
necessário obter respaldo científico, que nos 
atualize diante da diversidade de materiais existente 
no mercado e também embase condutas clínicas 
que nos impulsionaram para obtenção de maiores 
chances de êxito!


Visando ajudar vocês, leitores fiéis e novos leitores, 
nós do IKJ preparamos um número especial, cheio 
de conteúdos clínicos e científicos relacionados à 
“restaurações extensas e dentes com extensas 
destruições”. E, de brinde, auxiliamos vocês, a  
manterem-se atualizados e preparados para os 
desafios do dia a dia de mocho. Afinal, o que a 
ciência e a experiência de nossos autores 
(pesquisadores e clínicos) tem para nos falar e 
alertar sobre estes temas? 


Você está realmente entregando o melhor para os 
seus pacientes?


Nós de fato, acreditamos que ao final desta leitura, 
muitas dúvidas serão sanadas e você estará ainda 
mais preparado para encarar com segurança as 
adversidades da reabilitação oral.

Não perca essa 
oportunidade, 
faça bom 
proveito destas 
informações e 
seja um dentista 
atualizado, 
diferenciado e 
preparado!
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Simplificando

a classificação

das resinas  

segundo o 

tamanho das 
partículas 
inorgânicas
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A Odontologia é uma ciência em 

constante evolução. Todos os dias 

centenas de produtos são 

desenvolvidos e testados, buscando
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melhorar as propriedades dos diversos materiais  e 

técnicas que utilizamos na rotina clínica. Porém, 

mesmo com todas as alterações, alguns conceitos 

permanecem os mesmos desde os tempos de 

Buonocore. 1 Assim, de nada adianta tentar absorver 

tudo de novo que surge no mercado, sem antes 

entender alguns conceitos que são a base da 

Odontologia. Mas como compreender e aplicar 

tantas informações? Bom, é pra isso que estamos 

aqui! Esta coluna tem como objetivo te ajudar a 

compreender conceitos básicos de forma 

simplificada e aplicada clinicamente. A meta é voltar 

ao básico e te dar as ferramentas necessárias para 

entender o material e as técnicas que você já utiliza, 

facilitando também o seu entendimento sobre tudo 

de novo que surgir. E para esta primeira edição, nada 

melhor do que falarmos de resina composta, um dos 

materiais mais versáteis da Odontologia. 



Quase todo dentista, para não dizer todos, possui 

algum tipo de resina composta na gaveta. Porém, 

poucos são os que realmente entendem o material 

por dentro daquela bisnaga. As resinas compostas 

possuem diversas composições e classificações, e 

essas características podem influenciar nas suas 

indicações. 2,3  Quando aquele dentista/professor do 

Instagram diz que usa uma resina microparticulada 

como camada final em facetas de resina, você 

realmente entende o porquê? Primeiramente, 

vamos tentar entender a composição do material.



As resinas compostas, como o próprio nome já diz, 

são formadas por diversos componentes, sendo eles 

a matriz orgânica, as partículas de carga inorgânica 

e o agente de união (silano).1,4  As partículas de 
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carga representam boa parte do volume de 

uma resina composta, por isso diversas 

característica e propriedades do material 

estão relacionadas a elas. Quanto maior for o 

volume de carga inorgânica, maior será a 

resistência do material e menor serão a 

contração de polimerização e a absorção de 

água.5,6,7 As partículas de carga são 

apresentadas em diversos tamanhos, e daí 

surge a classificação, que identifica as resinas 

de acordo com as dimensões de suas 

partículas. O tamanho das partículas, além de 

interferir no volume final, também interfere 

no polimento e manutenção das resinas 

compostas. 8 Quando partículas grandes se 

desprendem da matriz durante o polimento, 

isso gera grandes defeitos na superfície, 

tornando-a mais rugosa e propensa ao 

envelhecimento precoce.8,9



A grande quantidade de resinas ofertadas no 

mercado associada às divergências da literatura 

quanto à classificação tornam o aprendizado 

dessas informações ainda mais difícil. Assim, 

buscando esclarecer e simplificar esse conteúdo, 

na figura 1 estão descritas as categorias para 

classificação das resinas compostas baseadas na 

interpretação de dados da literatura 1,6,7,9 e dos 

fabricantes. Os dados foram organizados de uma 

forma que facilitasse o entendimento e não 

mudasse a classificação vigente para diversas 

marcas comerciais já utilizadas. Foi utilizada uma 

escala micrométrica (µm), sendo que 1µm = 

0,000001mm. 

Como mostrado na figura 1, algumas resinas 

possuem tamanho de partícula mais padronizado, 

como é o caso das macroparticuladas (10 - 50µm), 

microparticuladas (0,02 - 0,2 µm; média de 

0,04µm) e nanoparticuladas (0,001 - 0,02µm; com


aglomerados de partículas que chegam a 0,1µm). 

Já as resinas com o termo “híbrida” no nome 

apresentam uma variação maior no tamanho das 

partículas, e, por isso, fazem parte de outras 

categorias. Essas resinas podem ser híbridas (0,2 

-10µm), micro-híbridas (0,04 - 2µm) ou 

nano-híbridas (0,1 - 2µm + partículas nano). 
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Na próxima página, a figura 2 esquematiza a 

distribuição das partículas de acordo com a sua 

classificação e a figura 3 mostra com Microscopia 

Eletrônica de Varredura alguns exemplos de 

resinas micro-híbrida, nano-híbrida e 

nanoparticulada. É possível observar que quando 

são utilizadas partículas maiores, como nas 

macroparticuladas, o volume de carga é menor, 

pois é difícil que as partículas se encaixem e 

preencham todos os espaços.1,7

Assim, essas resinas saíram do mercado, porque, 

além de não possuírem boas propriedades 

mecânicas, também geravam restaurações opacas 

e difíceis de polir. 6 Quando passamos para resinas 

que contém partículas menores, sendo elas 

híbridas ou não, todos os espaços passam a ser 

melhores preenchidos, garantindo um excelente 

volume de carga e, consequentemente, uma maior 

resistência.6,7
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Figura 1. Classificação das resinas compostas em escala micrométrica. 

*As resinas ditas “suprananométricas” possuem tamanho médio de partículas de 0,1 - 0,3µm (média de 0,2µm), ou seja, elas se enquadram na categoria de 
micro-híbridas.
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Figura 2. Esquema da distribuição de partículas de acordo com a categoria de classificação.

Figura 3. Microscopia eletrônica de varredura (aumentos de 250x e 500x) de resinas compostas micro-híbrida, nano-híbrida e nanoparticulada.  É possível 
perceber, que as resinas micro-híbirdas apresentam maior quantidade de partículas grandes e que as nano-híbridas apresentam particulas muito 
pequenas (escala nano) circundando as partículas maiores. Em relação a nanoparticulada, as partículas são muito pequenas, com formação  de pequenos 
aglomerados. As imagens foram gentilmente cedidas pelo prof. Bruno Reis e prof. Breno Mont’Alverne.
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Agora você pode me perguntar: “E clinicamente? 
Qual é a diferença entre as categorias de resina 
que temos hoje no mercado?”. No geral, as 
resinas encontradas hoje possuem indicação 
universal. 5,10 Isso quer dizer que podem ser 
utilizadas em todos os tipos de restauração, seja 
em dentes anteriores ou posteriores, áreas de 
estética ou de demanda por resistência. As 
exceções para essa regra são as resinas híbridas e 
microparticuladas. No caso das híbridas é 
interessante evitar o uso em áreas estéticas, 
principalmente como última camada de facetas  
de resina, porque são resinas mais difíceis de polir 
e de manter o polimento.1,7 Já as resinas 
microparticuladas, por não possuírem grande 
quantidade de carga, não devem ser utilizadas em 
áreas de concentração de forças, como em dentes 
posteriores ou na face palatina de dentes 
anteriores.1,9 As demais resinas, seja  
micro-híbrida, nano-híbrida ou nanoparticulada, 
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podem ser usadas em todas as situações.5,10 
Dessa forma, fica claro que a categoria da maior 
parte das resinas não interfere na sua indicação, 
mas podem interferir em outras características, 
como na técnica de polimento e manutenção, 
tópicos que serão abordados em outra 
oportunidade. Para que você possa identificar a 
classificação das resinas que utiliza, algumas das 
marcas comerciais mais comuns estão descritas e 
classificadas na Tabela 1. 

Assim, quando for comprar uma resina, leia a bula, 
verifique as informações do material que você 
está comprando. Saiba indicar e utilizar de forma 
correta em cada situação. Mas acima de tudo, 
lembre-se: resina composta é operador e paciente 
dependente. O material oferece todas as 
propriedades necessárias para garantir um 
tratamento com longevidade, só depende de você, 
dentista, utilizá-lo de forma correta e do paciente 
dar as condições adequadas para a manutenção.

Tabela 1. Exemplos de resinas compostas comerciais classificadas quanto ao tamanho das partículas de carga.

Resina (Fabricante) Classificação Tamanho das partículas Tipo de partículas

Z100 
(3M ESPE)

Híbrida 0,2 - 3,5 µm Partículas de sílica e 
zircônia

Estelite Omega/ Palfique LX5 
(Tokuyama)

Micro-híbrida 0,1 - 0,3 µm 
(média de 0,2 µm)

Sílica e zircônia

Charisma classic
(Heraus Kurzer)

Micro-híbrida 0,07 - 2µm Vidro de bário alumínio 
fluoretado e partículas 
pré-polimerizadas

Renamel Microfill 
(Cosmedent)

Microparticulada 0,04 - 0,2 µm Partículas pré-
polimerizadas e silica

Durafill VS 
(Heraus Kulzer)

Microparticulada 0,02 - 0,07 µm Dióxido de silício e 
partículas pré-
polimerizadas

Harmonize 
(Kerr)

Nano-híbrida 0,005 µm e 0,4 µm 
(média de 0,05)

Vidro de bário e 
partículas 
nanoagregadas de 
zircônia e sílica

Forma 
(Ultradent)

Nano-híbrida 0,7 µm + partículas nano Vidro de bário e zircônia

Empress Direct 
(Ivoclar Vivadent)

Nano-híbrida 0,02 - 1 µm Alumínio, vidro de 
cerâmica e bário

Z350 XT 
(3M ESPE)

Nanoparticulada 0,001 - 0,02 µm
(média de 0,004 µm)

Partículas 
nanoagregadas de sílica 
e zircônia
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Após alguns números do iKnow Journal, estamos 
de volta com a coluna “Back to Basic” para 
novamente simplificar alguns conceitos básicos 
que, se bem compreendidos, podem otimizar a sua 
rotina clínica. Pensando nisso, o tema escolhido 
para esta edição são as cerâmicas odontológicas. 
Para quem trabalha com esse material, com certeza, 
já deve ter se deparado com diversos nomes como: 
feldspática, fresada, fase cristalina, e-max, injetada, 
aplicada... A base para o entendimento das 
cerâmicas realmente permeia todos esses nomes, 
porém é possível separá-los e aplicá-los 
clinicamente para facilitar a compreensão sobre o 
material. 



Cerâmicas são materiais utilizados em diversas 
áreas do trabalho humano e estão presentes no 
nosso cotidiano desde 5000 a.C.1 É possível 
encontrá-las na construção civil, nas artes, em 
utensílios domésticos e na Odontologia. O termo 
“cerâmica” vem do grego “keramos” que se refere a 
“artefato de argila queimada”.1,2 Assim, qualquer 
material confecionado a partir de componentes 
inorgânicos não-metálicos e preparados pela 
queima em altas temperaturas podem ser 
considerados cerâmicas.2 Já o termo “porcelana”, 
que também é muito utilizado nesse meio, possui 
um significado mais restrito e se refere a um tipo 
específico de cerâmica composta pela mistura de 
feldspato, quartzo e caulim. Ou seja, toda porcelana 
é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma 
porcelana.3 



Existem múltiplas formas de dividir e classificar os 
materiais cerâmicos, mas algumas classificações 
são mais relevantes para o dia-a-dia clínico. Aqui 
vamos discutir as duas principais classificações: 1- 
Composição; e 2- Método de processamento 
(confecção). A classificação pela composição é 
importante para entender as vantagens e 
desvantagens de cada sistema cerâmico; e para 
saber qual o mais indicado em cada situação 
clínica. Além disso, saber a composição principal da 
cerâmica é essencial para fazer o correto preparo 

das peças (tratamento de superfície) prévio à 
cimentação. Já a classificação quanto ao método 
de processamento, ajuda na comunicação com o 
laboratório de prótese/protético. Muitas vezes o 
protético se refere a uma cerâmica pelo método de 
confecção, então, para que o dentista possa 
efetivamente se comunicar e solicitar o material que 
deseja, também é muito importante entender essa 
segunda classificação. 



Buscando melhorar as propriedades das cerâmicas, 
foram desenvolvidas diversas COMPOSIÇÕES, 
especialmente para melhorar a resistência do 
material. As cerâmicas possuem alta resistência à 
compressão, mas baixa resistência à tração.4 Além 
disso, assim como os vidros, são consideradas um 
material altamente friável com baixa tenacidade à 
fratura, ou seja, trincas são facilmente propagadas 
pelo material levando à falha (Figura 1).5 Assim, 
quanto à composição, as cerâmicas podem ser 
classificadas em vítreas (feldspática, reforçadas por 
leucita e dissilicato de lítio) e 
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cristalinas/policristalinas (reforçadas por alumina e 
zircônia).6,7 Mas e qual é a explicação por trás 
desses nomes? Basicamente as cerâmicas são 
compostas por duas fases: vítrea e cristalina. A 
primeira é responsável pelas principais 
características ópticas de translucidez do material; 
já a segunda é responsável pela resistência e 
propriedades mecânicas.6,7 Assim, como o próprio 
nome já diz, as cerâmicas vítreas apresentam 
predominância da fase vítrea na composição, 
enquanto as cerâmicas cristalinas/policristalinas 
possuem mínima ou nenhuma fase vítrea.8 Então 
uma cerâmica com alta fase vítrea e baixa fase 
cristalina, como as feldspáticas, possuem 
excelentes propriedades ópticas, porém apresentam 
baixas propriedades mecânicas e vice e versa.3 A 
(Figura 2) ilustra a distribuição das principais 
cerâmicas utilizadas atualmente de acordo com as 
propriedades estéticas e mecânicas e seus 
respectivos valores de resistência à flexão (em 
MPa) 7. 

Portanto, a composição das cerâmicas influencia 
nas suas propriedades, o que, por consequência, 
também influencia na estética; e, logicamente, na 
indicação clínica de cada material.2 Em casos 
estéticos com intensa translucidez e caracterização 
incisal (Figura 3) a melhor indicação são as 
cerâmicas feldspáticas. Já para casos com menor 
caracterização (Figura 4) é possível utilizar 
materiais mais resistentes e com uma estética 
satisfatória, como o dissilicato de lítio. É importante 
destacar, que os sistemas cerâmicos podem ser 
utilizados combinados, como, por exemplo, o 
dissilicato de lítio com redução vestibular e incisal 
para aplicação de cerâmica feldspática, conhecido 
como cutback.

Figura 1: Visualização de trinca que levou a falha de um 
laminado cerâmico em dissilicato de lítio. Vista externa (A) e 
interna (B) da peça. 

Figura 2: Distribuição dos tipos de cerâmica de acordo com as 
propriedades estéticas e mecânicas. Valores de resistência a 
flexão são descritos em MPa. 7 

Figura 3: Paciente jovem com alta translucidez no terço incisal 
dos incisivos centrais, apresentando intensa caracterização da 
região.

A

B
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A indicação do tipo de cerâmica de acordo com a 

composição também deve levar em conta o tipo de 

cimentação e a longevidade da restauração. A fase 

vítrea permite uma cimentação adesiva de 

qualidade, principalmente quando feita em esmalte. 

Alguns estudos mostram que, para esses casos, a 

taxa de falha anual é mínima, sendo menor que 

1%.9,10 Já nas cerâmicas cristalinas/policristalinas, 

por não haver fase vítrea, também não é possível 

fazer o condicionamento com ácido fluorídrico da 

peça, e, consequentemente, não há adesão 

confiável. Assim, é sempre necessário fazer o 

jateamento dessas peças para facilitar o 

embricamento mecânico entre o cimento e a 

restauração.10 Por esses motivos, mesmo a zircônia 

(cerâmica policristalina) apresentando excelentes 

propriedades mecânicas, a adesão precária ou 

inexistente e a baixa estética do material diminuem 

as suas indicações. Porém, em alguns casos de 

grande demanda por resistência, é possível associar 

uma infraestrutura/componentes intermediários em 

zircônia com uma cobertura/coroa em feldspática 

(Figura 5).

Figura 4: Paciente adulta com desgaste e baixa translucidez no 
terço incisal dos incisivos centrais, apresentando aspecto 
monocromático e com pouco caracterização.

Figura 5: Caso clínico de prótese sobre implante em dentes 
posteriores. A e B: Intermediários em zircônia conferindo 
resistência à estrutura. C e D: Coroas feldspáticas garantindo as 
características estéticas das restaurações. (Imagens 
gentilmente cedidas pela Dra. Gabriella Tavares) 

A

B

C

D
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Por fim, a classificação de acordo com o MÉTODO 
DE PROCESSAMENTO das cerâmicas é dividida em 
estratificadas (aplicadas ou pó/líquido), infiltradas 
por vidro (slip-cast), prensadas/injetadas (técnica da 
“cera perdida”) e fresadas/usinadas (CAD/CAM).6 A 
Tabela 1 apresenta as informações do método de 
processamento relacionadas com a composição 
das cerâmicas e com exemplos comerciais para 
cada tipo.6,11,12 Na estratificação, as camadas de 
cerâmica são aplicadas com pó e líquido, 
permitindo a utilização de diferentes opacidades e 
saturações o que garante as excelentes 
características estéticas da restauração.6,13 Na 
técnica de infiltração por vidro, a infraestrutura da 
cerâmica é feita apenas com a fase cristalina, que, 
em seguida, recebe a injeção de vidro que forma a 
matriz vítrea.6,12,13

As cerâmicas prensadas/injetadas são feitas pela 
técnica da “cera perdida”, onde um padrão de cera 
ou resina com o formato da restauração é feito e, 
após ser eliminado em altas temperaturas, é 
substituído pela cerâmica que é injetada em alta 
pressão.6,12,13 O método de fresagem que utiliza o 
sistema CAD/CAM é realizado em 3 etapas básicas: 
digitalização (captação da imagem do preparo), 
planejamento da restauração no software e envio do 
projeto para uma unidade de fresagem ou 
usinagem.6,12,13 As formas mais comuns 
encontradas hoje nos laboratórios de prótese são 
cerâmicas feldspáticas estratificadas (comumente 
chamadas de “cerâmicas aplicadas”), 
blocos/pastilhas monolíticos de dissilicato de lítio 
injetados ou fresados (frequentemente citados pelo 
nome comercial “e-max”) e zircônias fresadas.

Tabela 1: Apresentação de nomes comerciais de cerâmicas presentes no mercado de acordo com a classificação pelo método de 
fabricação e pela composição. 6,11,12

Agora que você compreendeu as classificações 
cerâmicas, já possui as ferramentas necessárias 
para escolher os materiais adequados para cada 
caso clínico e conhecimento suficiente para 
estabelecer uma boa comunicação com o seu 
laboratório de prótese. Mas nunca se esqueça que o 

sucesso do tratamento depende não só de uma 
correta indicação, mas também de uma precisa 
execução e de todos os cuidados do paciente para 
manutenção.
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Olá pessoal, tudo bem?



Nós somos um grupo de amigos que nos 
conhecemos durante o curso de Odontologia e 
também somos iKnow. Após assistir o Circuito de 
Lives sobre Restaurações Extensas com os 
Professores Paulo Vinícius Soares e Bruno Reis, 
resolvemos compartilhar um resumo das 
informações na coluna Abstract. Afinal, 
compartilhar conhecimento é uma das missões do 
iKnow e iK Journal.

• As cristas marginais são as áreas de maior 
resistência dos dentes posteriores. Sua remoção 
implica no enfraquecimento dentário, representando 
35% de diminuição da resistência à fratura. No caso 
de MOD, a diminuição da resistência à fratura é em 
torno de 70%.

• A técnica restauradora que simula a crista 
marginal é aquela realizada com material adesivo, 
pois estes geram um comportamento biomecânico 
que impede a deflexão de cúspide. Uma resina mal 

aderida é tão ruim quanto uma restauração de 
amálgama. 

• As cúspides de dentes posteriores sofrem 
deflexão quando são submetidas a cargas 
mastigatórias, aumentando o istmo dos preparos. 
Assim, aumentando a largura da cavidade entre as 
cúspides, o dente estará mais enfraquecido.

• A extensão do retentor em 2/3 do canal radicular é 
um conceito herdado do núcleo metálico-fundido. 
Para o pino de fibra de vidro que possui adesão as 
paredes não há essa necessidade. 

• A falta de capacitação profissional, conhecimento 
de adesão e limpeza do conduto radicular 
resultaram em muitos erros e falhas precoces de 
retentores de fibra de vidro.

• É preciso aguardar sete dias para realizar 
procedimentos adesivos definitivos quando a 
obturação foi realizada com cimentos 

Convidados: Prof. Carlos Soares e Prof. Paulo César Santos-Filho
1º DIA – #adesaosimulacrista 

2º DIA – Risco de falha de dentes 
tratados endodonticamente
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à base de eugenol. Considerando que o ideal é 
cimentar o retentor na mesma sessão da obturação 
para evitar infecção secundária pelo reabilitador, 
deve-se evitar cimentos com eugenol no 
tratamento endodôntico.

• Estudos clássicos e mais recentes demonstram 
que os pinos de fibra de vidro apresentam 
resultados parecidos aos dos núcleos 
metálico-fundidos. Porém, precisamos compreender 
que essas revisões sistemáticas relatam estudos 
onde os pinos de fibra são cimentados por 
profissionais que se preparam bem, cimentam bem 
e acompanham bem a evolução do procedimento. 
Os pinos de fibra que são feitos no mundo real 
apresentam muito mais falhas. No entanto, a culpa 
não é do retentor, mas sim da falta de capacitação 
técnica do profissional.

• Se o clínico não der continuidade com excelência 
ao tratamento endodôntico, haverá falha precoce. 
De nada adianta querer cimentar um retentor em um 
canal onde há guta-percha nas paredes, pois não há 
adesão nesses casos. 

• Pinos de fibra de vidro são retentores e os 
retentores têm a função de contribuir na retenção 
do material restaurador, e não de reforçar. Por isso 
em dentes posteriores, onde existe muita área 
adesiva (inclusive na câmara coronária) é raro 
indicar o uso dos pinos.

• Geralmente, um paciente que está com uma PPR 
superior não terá dinheiro para pagar um implante a 
curto prazo. Então, em casos assim mantenha e 
batalhe pela raiz. Não se pode condenar o retentor! 
É preciso lembrar do maior número de pacientes 
brasileiros de baixa renda que precisarão deste 
procedimento. É incorreto gerar uma opinião que 
contemple somente uma parcela dos pacientes.

(Paulo V Soares)

“Uma raiz saudável no alvéolo é 
muito melhor do que um implante.”

• Eixo de inserção significa desgaste dentário ou 
necessidade de preenchimento da superfície.

• Em uma raiz fragilizada tudo pode levar à falha, 
independente do seu protocolo. O pino de fibra de 
vidro é apenas a última tentativa! É uma tentativa de 
se obter retenção mecânica.

• A endodontia precisa ser uma aliada da prótese e 
não “atrapalhar” o que será realizado. O 
endodontista deve entender o conceito de 
selamento e blindagem e compreender o eixo de 
inserção e as funcionalidades do retentor. É 
interessante que ambas as especialidades falem a 
mesma língua, concordando com as indicações, 
sem falta de comunicação. O profissional mais 
capacitado deve ser quem irá realizar a cimentação 
do retentor.

• Aproximadamente 90% dos profissionais não 
utilizam isolamento absoluto para execução de 
qualquer procedimento.

• A maior causa da perda de dentes tratados 
endodonticamente não está vinculada ao 
procedimento endodôntico em si, mas sim ao 
procedimento restaurador e similares.

• Raízes amplas ou fragilizadas com ausência total 
ou parcial de férula e sem travamento de retentor no 
conduto devem ser reembasados. A anatomia do 
canal radicular, dificilmente, é compatível com o 
formato cônico do retentor. Para se obter mimética 
é melhor utilizar um pino de fibra de vidro mais fino 
e customizar com resina.

• Não há necessidade nenhuma de ampliar o 
conduto com as brocas. Não há razão em desgastar 
dente para inserir outro material.

• Seja para um preenchimento em resina ou para 
cimentação do retentor, a dentina deve estar limpa. 
Para isso pode-se utilizar brocas em baixa rotação 
(limpando e não desgastando), escovas intracanais, 
ultrassônicos e jateamento dentinário. É importante 
utilizar substâncias inertes, como água destilada, 
não comprometendo o material que virá após.

Convidados: Victor Clavijo e Érika Clavijo

Convidado: José Carlos Garófalo

3º DIA – Com pino ou sem pino? 
Casos clínicos 

4º DIA  – Reembasamento de pinos e 
núcleo de preenchimento em 
resina composta
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• Após a endodontia, a desobturação deve ser 
realizada sempre com instrumentos aquecidos 
(calcador ou termoplastificador). O selamento 
apical (quantidade de guta-percha remanescente) 
deve considerar aspectos restauradores e 
endodônticos e as características dos 
remanescentes, sendo que 4 a 5 mm de material 
obturador é um limite embasado pela literatura.

• O reembasamento do pino de fibra de vidro deve 
ser realizado após o isolamento do conduto com 
um material solúvel em água (gel hidrossolúvel). 
Após a inserção do retentor no conduto, deve-se 
verificar a inclinação e fotoativar por 
aproximadamente 10 segundos, sendo completada 
por mais 1 minutos extrabucal. O retentor 
customizado deve ser inserido novamente no 
conduto para verificar a sua adaptação.

• Para realizar o reembasamento e núcleo de 
preenchimento a indicação é para utilizar resinas de 
dentina, devido a maior opacidade comparadas às 
resinas de esmalte.

• Para restaurações totais, a face palatina deve ser 
preparada com a finalidade de aumentar a retenção 
da coroa total.

• A quantidade de remanescente sadio vai 
determinar o tipo de material restaurador indicado. 

• Mais do que analisar as medidas do 
remanescente, para decidir sobre o uso ou não do 
retentor, o contexto do paciente e de cada dente 
deve ser analisado. Em alguns casos de 
restaurações indiretas, à medida que o preparo é 
confeccionado, percebe-se a necessidade de 
retenção adicional.

• A intensidade dos hábitos parafuncionais irá 
determinar a indicação ou não do retentor. 

• Para restaurações parciais, a parede palatina e o 
cíngulo precisam ser preservados ao máximo, para 
que o início dos movimentos protusivos ocorra 
ainda em esmalte e não material restaurador. 

(Vitor e Érika)

“O objetivo é fazer nós errarmos 
menos. Experiência é o nome para 
quem já errou muito!”

5º – Estratégias restauradoras: 
dentes anteriores extensamente 
destruídos

Dente 11 com grande destruição coronária e indicação de 
retentor intra-radicular (Cortesia Soares PV & Reis BR). 

O isolamento absoluto é essencial para evitar infecções 
secundárias tanto para reembasar quanto para cimentar o pino 
de fibra de vidro (Cortesia Soares PV & Reis BR).

Confecção do núcleo de preenchimento e preparo para coroa 
total cerâmica (Cortesia Soares PV & Reis BR).
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• Raramente são cimentados retentores em dentes 
posteriores, pois estes têm maior área adesiva.

• Os hábitos parafuncionais podem acelerar a falha 
da restauração, principalmente pela fadiga sofrida 
pelo conjunto dente-material restaurador. O dentista 
deve conscientizar o paciente sobre a importância 
de adquirir um estilo de vida mais saudável.

• O entendimento das condições do remanescente 
dentário e a sua conservação permitem a confecção 
de restaurações parciais, evitando desgastes para 
coroa total. É necessário proteger o remanescente 
dental: quanto mais se desgasta, pior é o 
prognóstico. NÃO SUBSTITUA DENTE POR 
MATERIAL ARTIFICIAL! 

6º DIA – Estratégia para dentes 
posteriores

7º dia 22/11 – Recobre ou não 
recobre cúspide? 
#CaprichoNaMargem

8º dia – A polpa e o tratamento 
restaurador: prevenção de 
tratamento endodôntico

Coroa total cerâmica cimentada sobre núcleo de 
preenchimento com retenção adicional com pino de fibra de 
vidro reembasado (Cortesia Soares PV & Reis BR).

Segundo-molar superior tratado endodonticamente e com 
fratura em paciente com hábito parafuncional (Cortesia Soares 
PV & Reis BR). 

• O selamento dentinário imediato e o levantamento 
de margem são procedimentos que podem tornar 
mais previsível a longevidade da restauração.

• Existe uma transição entre o diâmetro da raiz e o 
diâmetro da coroa, que é a emergência do dente. A 
matriz para realizar o levantamento de margem 
(nova e sem estar amassada) deve ser cortada para 
ficar abaixo do ponto de contato proximal e 
contornar essa região uniformemente.

• O operador deve inserir a matriz facilmente com a 
“mão leve” e sem muita pressão. Além disso, 
brocas devem ser utilizadas com muito critério para 
não promoverem danos ao periodonto. Já as pontas 
diamantadas, devem ser evitadas na região de 
dentina e resina.

• Em uma mesma boca, a polpa pode apresentar 
diferentes padrões de envelhecimento, pois a idade 
pulpar depende da quantidade de estímulos que 
àquela polpa sofreu. Quanto mais estímulos 
recebidos, maior o envelhecimento e mais graves 
podem ser as intercorrências à saúde pulpar.

• O tamanho do forame apical é determinante para 
a resistência ao estímulo. Dentes com forames 
mais amplos apresentam respostas mais favoráveis 
aos estímulos danosos (apresentando sensibilidade 
aos poucos) comparados aos dentes com forames 
estreitos (que podem ser assintomáticos e 
resultarem mais frequentemente em necrose 
pulpar).

• O teste da sensibilidade deve ser realizado em 
todos os dentes do paciente na face vestibular 
próximo a cervical com isolamento relativo. Usa-se 
uma pinça e uma pequena bolinha de algodão 
resfriada. O paciente deve ser orientado a levantar a 

Convidado: André Kimura

Convidado: Renato Miotto



Abstract

16

mão de acordo com o desconforto e abaixar 
gradativamente de acordo com a ausência do 
desconforto.

• Restaurações monoméricas em contato com o 
tecido pulpar podem promover necrose pulpar 
devido a incapacidade de ocorrer a fagocitose. 
Nestes casos, os materiais biocerâmicos são 
indicados como forrador.

(Renato Miotto)

“A polpa fala. Nós precisamos aprender a 
nos comunicarmos com ela. Isso se 
chama “teste de sensibilidade”. A gente 
estimula, o paciente sente dor e nós 
lemos essa dor.”

9º dia – Núcleo de preenchimento 
ou endocrown? Qual a melhor 
estratégia?

• Deve-se analisar criteriosamente a qualidade do 
remanescente radicular e coronário, principalmente 
quanto a presença de trincas, antes de se optar por 
uma estratégia de restauração direta ou com 
retentor ou endocrown.

• Para mascarar núcleo metálico-fundido, deve-se 
analisar a espessura da restauração planejada e a 
inclinação do retentor. A opção pelo mascaramento 
com copping em cerâmica é uma primeira opção.

Convidado: Felipe Valverde

Apesar de certa similaridade entre o comportamento biomecânico da dentina radicular quando utilizado resina composta 
convencional ou cimento resinoso, houve maior concentração de tensão na resina composta para a técnica customizada 
(previsibilidade favorável) e na face palatina da coroa cerâmica para as técnicas com núcleo de preenchimento confeccionados com 
cimento (previsibilidade desfavorável). Referência: Reis BR, et al. Influência dos materiais para customização de pinos de fibra de 
vidro e confecção de núcleo de preenchimento no comportamento biomecânico de dentes tratados endodonticamente. iK Journal. 
2020 (out); 01 (01); 47-52.
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Fotoativação realizada para customização do pino de fibra de 
vidro (Cortesia Machado AC & Cardoso IO).

11º DIA: Protocolos restauradores 
para dentes com extensas 
destruições

• O reembasamento do pino de fibra de vidro é 
fundamental, pois, mesmo que haja travamento na 
porção apical e média, existe maior espaçamento 
no terço cervical.

• O retentor deve ser posicionado centralizado em 
relação à restauração. Para isto, antes de realizar o 
reembasmento, deve-se planejar o posicionamento, 
com visão indireta com espelho clínico na posição 
de “12 horas” e, também, lateralmente.

• Não é aceitável que se realize preparos para 
acertar a correta inclinação do pino de fibra de vidro. 
Nos casos de raízes inclinadas em que é necessário 
correção de angulação do preparo, o pino de fibra de 
vidro não é indicado, e sim o núcleo 
metálico-fundido.

• O cimento resinoso autoadesivo dual é o mais 
indicado para cimentação de pinos de fibra de vidro.

• A clorexidina, por ser um elemento catiônico, reage 
com o cálcio da superfície, reduzindo a adesão 
quando cimentos autoadesivos são utilizados. Por 
isso, utilizar o hipoclorito é mais previsível.

• A aplicação de peróxido de hidrogênio-35% é uma 
forma de realizar o tratamento da superfície do pino 
de fibra de vidro, resultando na exposição das fibras 
de vidro sem diminuir a resistência do retentor.

• Após a inserção do cimento e do retentor no canal, 
deve-se esperar 5 minutos para adequada 
polimerização química e evitar maiores tensões de 
contração e até o deslocamento do retentor. Após 
estes 5 minutos, deve-se fotoativar.

• O corte do pino de fibra de vidro deve ser realizado 
após a cimentação.

• Passo a passo clínico: 1- Limpar com álcool 70%; 
2- Lavar e secar o álcool; 3- Aplicar o peróxido de 
hidrogênio 35%; 4- Lavar e secar de novo; 5- Aplicar 
silano por ao menos 60 segundos; 6- Aplicar 
adesivo hidrófobo; 7- Fotoativar o adesivo; 8- 
Realizar o reembasamento com resina composta.

10º dia – Protocolo de Cimentação 
de Pino de Fibra

Técnica para reembasamento do pino de fibra de vidro 
(Cortesia Machado AC & Cardoso IO).

• O tratamento precisa objetivar a sobrevivência do 
dente e não do material. Uma restauração de 
amálgama de 30 anos em boca não significa 
necessariamente um sucesso, pois deve avaliar os 
seus efeitos no remanescente dentário. A 
manutenção da saúde bucal é a manutenção do 
órgão funcionando!

• Em uma cavidade inlay, em que o dente perdeu as 
duas cristas marginais (que são as duas principais 
estruturas de reforço dental e impedem a deflexão 
de cúspide), a restauração cerâmica pode resultar 
em maior deflexão de cúspide devido à rigidez do 
material.

• A resina composta, por ser um material adesivo e 
com rigidez próxima à da dentina, resulta em menor 
deflexão das cúspides, sendo uma excelente opção 
restauradora.

Convidado: Gustavo Petris e Cacá Godoy. 
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• É necessário preparar muito bem, limpar muito 
bem, isolar muito bem e ter uma excelente 
estratégia adesiva. É preciso blindar a dentina para 
em seguida começar a reconstrução. 
Independentemente do tamanho da cavidade. O 
primeiro passo é priorizar a adesão em esmalte e 
facilitar o próximo passo.

12º DIA: Sistema Splendor (Angelus) 
– nova tecnologia para ganho de 
retenção

13º DIA: Dentes posteriores com 
extensa destruição coronária: 
protocolos restauradores

• O sistema Splendor (Angelus) promove uma ótima 
adaptação do pino de fibra de vidro ao terço 
cervical. Este sistema possuiu um pino principal e 
uma “luva” em forma cônica que se adapta a 
diferentes diâmetros de condutos radiculares.

• O silano deve ser aplicado tanto no pino principal, 
quanto na “luva”. A indicação é para a cimentação 
ser realizada com cimentos autoadesivos e o núcleo 
de preenchimento construído em resina composta.

• Vincular o tratamento endodôntico com a 
indicação de retentor e coroa total significa o 
sacrifício de estrutura dental desnecessariamente.

• Técnica de preparos convencionais e 
padronizados devem ser evitados, pois geram maior 
volume de desgaste quando comparado aos 
formatos de preparos individualizados.

14º DIA: Live de Agradecimentos.

• Veja a informação como se ela fosse uma chave. 
Ela vai abrir a porta que você quiser! Quantas 
chaves você tem?

Convidado: Rodrigo Albuquerque, Nelson Silva e Luís Morgan
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Primeiro volume do iKnow Journal e estamos 

aqui com essa coluna que objetiva discutir 

decisões clínicas baseadas em ciência! Convido 

você a abrir a mente e o coração, a questionar os 

próprios conceitos, a quebrar paradigmas e a 

NÃO alimentar dogmas do tipo: “eu faço assim há 

8/10/15/ mais de 20 anos e nunca tive problema”. 

Essa é a frase de quem quer se limitar, se 

contentar com o estágio que está e ignorar que 

SEMPRE há o que evoluir! Se você sente que não 

há mais o que evoluir, acredite: você está na curva 

descendente na profissão ou na vida! A MAIOR 

habilidade do dentista que vai se manter sendo 

dentista nível A ao longo dos anos é habilidade de 

APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER. 

Imagina quantas coisas fantásticas no mundo não 

teriam acontecido se as pessoas estivessem se 

contentado com o que tinham em mãos e que 

“funcionava”.



É com esse espírito que vamos para o texto do 

primeiro volume do iKnow Journal na coluna: 

“Mostra a cobra e não o pau”. Você deve estar se


perguntando... “que nome estranho dessa 

coluna?!” Mas é isso mesmo! Você já deve ter 

escutado a frase: “Mata a cobra e mostra o pau!”... 

entendemos que essa frase é a história do 

mentiroso... porque mostrar a ferramenta que 

matou a cobra não significa que ela esta morta e, 

portanto, só se prova a morte da cobra após vê-la 

morta! Hahahahah! É só uma brincadeira para 

dizer que basear as condutas clínicas em 

evidências científicas é fundamental! Logo... 

seguimos provando o que defendemos por meio 

de FATOS e não de FOTOS!

Mostra a cobra e não o pau

Bruno R Reis

Fundador iKnow


Professor da Universidade Federal de 

Uberlândia (ESTES-UFU)


Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Chega de 
introdução!! 

Bora lá!

Faaaala galera!
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Em um trabalho de 1992 (pra você não dizer que 

é modinha do momento e que estamos querendo 

inventar novos conceitos), Jack Ferracane (isso 

mesmo uma das maiores referências em 

pesquisas de resina no mundo) publicou um 

trabalho chamando a atenção para as alterações 

que podem acontecer na matriz orgânica das 

resinas originadas a partir do procedimento de 

finalização das restaurações.1 Esse, sem dúvida, é 

um dos trabalhos pioneiros no que diz respeito ao 

que Ferracane chama de “Subsurface Defects” 

criados na matriz da resina a partir dos 

procedimentos de finalização. Trazendo isso para 

a ciência que estuda desgastes dos corpos, a 

“TRIBOLOGIA”, introduzimos aqui o termo 

FADIGA! A fadiga é a responsável pelo 

aparecimento de microtrincas na resina. Essas 

microtrincas podem se originar na matriz, entre 

partículas e matriz ou entre a matriz 

pré-polimerizada e matriz orgânica da resina. Mas 

a pergunta aqui é: O que isso tem a ver com o 

polimento? A resposta é: com o polimento 

imediato pode não ter muito a ver, mas com a 

manutenção do polimento tem TUDO a ver! O 

aparecimento de microtrincas e posterior 

propagação levará a resina à perda de 

características estéticas superficiais (leia-se aqui 

pigmentação, lascamento, fraturas, alterações de 

cor, aumento da rugosidade, maior acúmulo de 

biofilme, perda de brilho), comprometendo o 

resultado final a longo prazo! Ou seja, não 

estamos falando de resultado final imediato e sim 

longevidade!!



Nesse contexto, a escolha de instrumentos para 

finalização (acabamento) faz toda diferença! E se 

estamos pensando em fadiga, quanto menor a 

abrasividade e dureza do instrumento (ou melhor 

dizendo das partículas dos instrumentos), melhor 

será para a redução da fadiga.

Provavelmente você já sabe que o diamante é 

uma das estruturas mais duras do universo. 

Olha isso:



- Dureza diamante: 8.000 KHN2


- Dureza esmalte: entre 272 e 440 KHN3


- Dureza resina: entre 102 e 138 KHN4



Agora qual é a justificativa para desgastar ou 

ajustar resina com o mesmo tipo de partícula 

que se usa para cortar esmalte (que tem uma 

dureza muita alta)? Você não precisa de pontas 

diamantadas para finalizar a anatomia porque 

você pode fazer isso com um instrumento muito 

menos abrasivo e de menor dureza que são os 

discos abrasivos de óxido de alumínio (ex: 

Optidisc da Kerr ou SofLex da 3M).5 Um estudo 

realizado em 2005 ressalta a importância dos 

discos de óxido de alumino no polimento, bem 

como o menor risco de descolamento de 

partículas na resina por meio desta estratégia. 6 

Além da questão da fadiga o uso de discos deixa 

a superfície da resina já com a rugosidade mais 

baixa, facilitando a etapa de polimento.7,8 Ah, e 

se houver alguma região que o disco não 

alcançar, priorize as multilaminadas (Figura 1).7

Figura 1: Etapa de finalização de restaurações anteriores em resina 
composta com brocas multilaminadas.

Mostra a cobra e não o pau
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Para saber mais sobre o uso de multilaminadas 

. Agora, imagine, por exemplo, 

aquelas áreas cervicais nos quais as borrachas de 

polimento não alcançam tão bem e que foram 

finalizadas com pontas diamantadas? Um estudo 

realizado em 2010 demonstra que o acúmulo de 

biofilme depende do procedimento de finalização 

das resinas e mostra que regiões que foram 

finalizadas com pontas diamantadas terão maior 

acúmulo de placa de bacteriana (no caso deste 

estudo, uma correlação positiva foi observada 

entre a rugosidade da superfície e a adesão de S. 

mutans e uso de pontas diamantadas).9



Além disso e de toda a questão da fadiga e 

microtrincas que já foi apresentada aqui, uma vez 

que você usa pontas diamantadas 

(principalmente se for com alta rotação ou alta 

pressão da mão), a rugosidade gerada dificilmente 

é removida nas etapas posteriores de polimento 

de maneira efetiva,10 e a longevidade dependerá 

disso. Sabe aquela textura que você se dedicou 

pra fazer ficar natural, mas fez com pontas 

diamantadas? Pois é, provavelmente será um dos 

primeiros locais a acumular biofilme, pigmentar e 

manchar! Durante muito tempo, nós fizemos e 

recomendamos texturas e finalização com kits de 

pontas diamantadas F ou FF: os kits de 

acabamento de resinas (que por acaso o nome 

está perfeito, use se você quiser acabar com suas 

resinas...rsrsrs). Mas evoluímos e sabemos que 

podemos fazer melhor que isso e que há 

instrumentos melhores do que as pontas 

diamantadas para esse fim. Que tal fazer as 

texturas, por exemplo, com borrachas de maior


granulação (Figura 2)?

CLIQUE AQUI

Por fim, se quer que a sua resina mantenha as 

características estéticas por mais tempo, 

controle os fatores que geram o 

ENVELHECIMENTO PRECOCE DA RESINA. 

De nada adianta aquela foto linda do final do 

caso ou da textura com aquela luz lateral se isso 

não mantem as características estéticas ao 

longo do tempo! O faixa preta não se contenta e 

não comemora só o resultado final, não para no 

tempo, não repete a frase “comigo nunca 

aconteceu”. Ele mantém o foco em quanto 

tempo vai durar! Mais uma vez, bem vindo ao 

iKnow, estamos só começando e você que está 

lendo já faz parte desse movimento.

Mostra a cobra e não o pau

Estamos 
juntos nisso!

Abraços

Figura 2: Confecção de texturas para anatomia secundária com 
borrachas para finalização de restaurações de maior abrasividade.
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Mostra a cobra e não o pau
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A técnica de como realizar uma restauração 
com resina composta pode parecer simples 
em algumas situações, pois realizamos com 
frequência na prática clínica. Mas existe muita 
ciência embasando cada parte das etapas. A 
tensão de contração residual é um dos fatores 
que pode ser minimizado para tornar a 
longevidade da restauração mais previsível. 
Para isso, é importante entender os conceitos 
de contração volumétrica de polimerização, 
tensões de polimerização e quais as 
consequências clínicas caso não controladas.

Contração volumétrica de 
polimerização e as tensões 
de polimerização

A contração de polimerização é inerente a todo 
material resinoso. Monômeros se convertem em 
uma rede polimérica num processo físico ou 
químico de ativação.1 Esse processo resulta em 
um material mais denso, onde a densidade é 
manifestada em contração volumétrica.2 A 
adesão à estrutura dental, se forte o suficiente, 
irá confinar as alterações dimensionais, e 
promoverá a geração das tensões de 
polimerização na resina composta, na estrutura 
dental e na interface adesiva.3 As 
consequências das tensões de polimerização 
permanecem como um problema clínico 
relevante desde sua introdução por Bowen em 
1967. Se a tensão de polimerização exceder os 
valores da resistência de união, gaps podem 
surgir na interface adesiva.4 Por outro lado, se a 
adesão for suficientemente forte, a estrutura 
dental irá sofrer as consequências das tensões 
geradas,5,6 causando: flexão de cúspide, 
formação e propagação de trincas em esmalte, 
sensibilidade pós-operatória.



A magnitude das tensões está diretamente 
relacionada com o módulo de elasticidade do 
compósito. De maneira geral, resinas compostas 
com alto conteúdo de carga inorgânica, e 
consequentemente, maior módulo de 
elasticidade, podem gerar maiores tensões de 
polimerização.4,7 Dessa forma, as tensões estão 
relacionadas com o módulo de elasticidade e 
com o valor de contração volumétrica do 
compósito. 



É importante enfatizar que nem toda contração 
volumétrica é capaz de gerar tensões. Durante a 
polimerização do compósito, a contração pode 
ser dividida em duas fases: 1. Contração 
pré-gel; 2. Contração pós-gel. Durante a fase de 
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A contração volumétrica total do material 
contempla as duas fases de contração, pré e 
pós-gel. A literatura científica ainda demonstra   
que não há correlação positiva entre contração 
total e a pós-gel.11 Ou seja, um material que 
apresenta baixa contração volumétrica total, 
não necessariamente apresenta um baixo 
valor de contração pós-gel e vice-versa. 

As tensões residuais de polimerização de 
materiais restauradores resinosos têm sido 
associadas a vários sinais e sintomas clínicos 
como mostraremos na Figura 1 da página 
seguinte:

• Sensibilidade pós-operatória;

• Microinfiltração marginal;

• Formação e propagação de trincas no esmalte;

• Cáries secundárias (indiretamente).

Pirâmide de Evidência

contração pré-gel, nos primeiros segundos da 
reação de polimerização, o compósito ainda 
não desenvolveu seu módulo de elasticidade e 
não é capaz de deformar a estrutura dental, 
portanto, não há geração de tensões na fase 
pré-gel.8,9,10 Quando a reação de polimerização 
atinge o ponto gel, o compósito desenvolve seu 
módulo de elasticidade, ou seja,  altera seu 
estado físico para um sólido.10 A partir desse 
ponto, denomina-se fase de contração pós-gel, 
onde o material é capaz de exercer força física 
na interface adesiva e estrutura dental, 
causando tensões de polimerização na 
interface, no próprio compósito e na estrutura 
dental.10 Portanto, o valor da contração pós-gel 
do material, associado ao seu módulo de 
elasticidade é determinante para a geração das 
tensões de polimerização. A maioria das 
empresas trazem na bula dos compósitos 
apenas o valor da contração volumétrica total 
(%) ou contração livre (Free-Shrinkage). 

Esses sinais e sintomas estão relacionados 
com as tensões residuais e com a consequente 
deformação/flexão de cúspide. É importante 
salientar que não existe evidência clínica direta 
para os potenciais efeitos da contração de 
polimerização e a performance clínica de 
restaurações de resina composta. Ou seja, não 
há trabalho clínico, prospectivo ou retrospectivo, 
que avaliou se elevadas tensões de 
polimerização se relacionam com menor 
longevidade clínica de restaurações de resina 
composta.12 Por outro lado, diversos trabalhos 
laboratoriais in-vitro demonstraram que tensões 
de polimerização estão relacionadas com 
falhas de adesão, deformação de cúspide e 
formação de trincas.13 Dessa forma, a evidência 
científica laboratorial corrobora que as tensões, 
caso não sejam controladas, podem diminuir a 
longevidade de restaurações de resina 
composta. A análise em elementos finitos 
simula computacionalmente a deformação do 
complexo dente-restauração e avalia as tensões 
de contração geradas. A extensometria pode 
avaliar a contração pós-gel de cada material e 
também a deformação de cúspide gerada pelo 
material ou técnica restauradora.  A 
transiluminação permite avaliar a geração e 
propagação de trincas causadas pela contração 
do material após o procedimento restaurador. 
Diversas metodologias avaliam as propriedades 
mecânicas dos materiais e essa reflexão é 
fundamental na seleção da resina composta. 
Portanto, sabendo que as tensões irão sempre 
ocorrer durante uma restauração, é 
imprescindível que o clínico saiba como 
controlar os efeitos das tensões de contração.  

Consequências das tensões 
geradas pela contração 
volumétrica de polimerização
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Figura 1: Consequências clínicas das tensões de contração de polimerização.

Como controlar as tensões de 
polimerização?

A literatura demostra que a escolha do 
material e a técnica de inserção da resina 
composta são os principais artifícios que o 
clínico pode usar para atenuar os efeitos das 
tensões de contração. Materiais com baixos 
valores de contração pós-gel e módulo de 
elasticidade similares à dentina causam 
menores consequências negativas advindas da 
contração de polimerização.4,5,7,14 A técnica de 
incremento único, ou “bulk”, proporciona a 
formação de menores tensões de contração

e menor deformação de cúspide em 
comparação à técnica incremental 
convencional.4,7 Quanto ao tamanho de cada 
incremento, foram avaliados os efeitos de 
diferentes volumes de resina nas tensões 
geradas  na parede do preparo,4,7 e os 
resultados demonstram que o uso de 
incremento único utilizando resina 
convencional não resulta em adequadas 
propriedades mecânicas, e que incrementos de 
2,0mm geram menor tensão e  deformação de 
cúspide do que incrementos excessivamente 
pequenos, mantendo ainda excelentes 
propriedades mecânicas.4,7 Porém, a tensão de 
contração não é o único fator que deve ser 
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Figura 2: Avaliação da posição dos incrementos em simulação de restauração de cavidade cervical utilizando resina 
composta de módulo de elasticidade de 14,5 GPa. A posição paralela (horizontal), unindo paredes opostas, resultou em 
maior tensão de contração residual do que os incrementos posicionados de forma oblíqua.

Pirâmide de Evidência

observado durante a restauração. A escolha da 
técnica deve basear-se na otimização do 
procedimento, na capacidade de polimerização 
adequada da resina e no adequado grau de 
conversão e profundidade de polimerização.4 A 
técnica de inserção oblíqua de incrementos 
tem sido demonstrada como mais eficiente na 
redução de tensões de contração do que as 
técnicas de inserção horizontal (Figura 2).14



O uso do isolamento absoluto é essencial no 
controle da contração de polimerização, uma 

vez que o calor e a umidade aumentam a 
contração de polimerização da resina 
composta.15 Outro ponto importante para 
garantir uma boa polimerização é utilizar 
fotopolimerizador com boa irradiância e 
manter a menor distância possível entre a 
ponta do aparelho e o material restaurador.16 A 
associação de resinas de preenchimento único 
(Bulk fill) e o recobrimento final com resinas 
compostas convencionais também é uma 
estratégia adequada para diminuição das 
tensões de contração de polimerização.5 

Ao restaurar um dente posterior com 
resina composta, você precisará pensar 
nos seguintes questionamentos:

Considerações finais

• Você selecionou um bom material?



• Sabe seu valor de contração pós-gel?



• Sua resina (incremento) está sendo bem 
polimerizada?

• Você domina a técnica que se propõe a 
fazer?



• Você conhece os artifícios que pode usar 
para controlar os possíveis efeitos da 
contração de polimerização do material que 
selecionou?



• Você busca evidência científica na 
literatura para minimizar os efeitos da 
contração da sua restauração em resina 
composta?



Atualmente existem 
excelentes resinas 
compostas no 
mercado, mas elas 
perdem sua 
excepcional qualidade 
se o operador não 
dominar a técnica e 
conhecer todos os 
artifícios que 
minimizam os efeitos 
da contração de 
polimerização.
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Técnicas de Moldagem 
– Linha de Produtos 3M
A etapa de moldagem deve ser realizada de 
forma precisa e cuidadosa, pois pode impactar 
nas etapas seguintes do procedimento 
restaurador indireto. Nesta vídeo-aula, o 
procedimento de moldagem foi separado em 4 
quesitos a serem considerados: material (tipos), 
manipulação (dosagem e proporção), margem 
(posição) e técnicas (simultânea e dois passos). 
Utilize materiais de precisão, como silicones por 
adição e poliéter, manipule-os corretamente ou 
de forma automatizada, atente-se à posição da 
margem gengival e utilize as técnicas 
corretamente. Acompanhe as dicas em cada 
um dos pontos mencionados neste vídeo e 
aplique-as em sua prática clínica para 
estabelecer protocolos e obter sucesso em 
suas próteses e reabilitações. 

Produtos 3M: Express™ XT, Imprint™ 4, 
Pentamix™ Lite, Pasta Adstringente de 
Afastamento Gengival.
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APLICAÇÃO CLÍNICA

A resina composta é um material excelente, e temos 
a certeza que você já utiliza há bastante tempo. 
Hoje, fica cada vez mais claro que, quando bem 
executada, conseguimos adquirir propriedades que 
tornam a resina composta um dos materiais mais 
versáteis da odontologia. Existem vários estudos na 
literatura sobre longevidade de restaurações com 
resina composta (Tabela 1).1-11 Assim, aquela 
história de que restauração em resina “dura pouco” 
não é nem do passado, porque vários desses 
artigos são de acompanhamentos clínicos de 10, 15 
e até mais de 20 anos.



Entretanto, se as suas restaurações de resina 
composta não apresentam longevidade próxima aos 
dos estudos da Tabela 1, duas razões de falha 
podem estar acontecendo:

Razão 1: Erro na execução do procedimento, 
podendo abranger desde o diagnóstico, até 
aplicação (e seleção) do sistema adesivo, 
fotoativação, material resinoso utilizado, técnica de 
restauração/inserção e protocolo de acabamento e 
polimento.



Razão 2: Fatores relacionados com os hábitos do 
paciente e protocolos de manutenção preventiva em 
pacientes com resina composta.



Mas, na coluna desse número do iK Journal não 
abordaremos as falhas de restaurações de resina 
composta que ocorrem pelos motivos da “razão 1” 
(Quem sabe em uma próxima, né?). Então, vamos 
embasar cientificamente dois motivos de 
envelhecimento acelerado relacionados aos hábitos 
dos pacientes: BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACO! 
Assim, você conseguirá orientar da melhor maneira 
possível o seu paciente e estar preparado para 
diagnosticar os possíveis motivos do 
envelhecimento restaurador provocado por álcool e 
cigarro.
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Cavidade/Preparo

Faceta8

Faceta6

Faceta7

Classe IV1

Classe IV5

Classe III,IV e V9

Classe III,IV e V2

Classe I e II4

Classe I e II3

Classe II11

Classe II10

Acompanhamento

10 anos

4 anos

3,75 anos

7 anos

5 anos

8 anos

2 anos

>20 anos

17 anos

15 anos

12 anos

Sucesso

75%

94,82%

87,5%

60%

87,93%

72,02%

98,76%

64-74%

65,2%

77%

84,7%

Tabela 1: Longevidade de restaurações de resina composta 

anteriores e posteriores.1-11
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A aplicação clínica 

nem sempre reflete 

em uma técnica clínica 
propriamente dita, mas, 
também, em procedimentos 
de orientação, diagnóstico, 
manutenção e prevenção!
Para isso, vamos dividir em dois tópicos: Álcool e 
Cigarro.

1. Bebidas alcoólicas influenciam nas propriedades 
da resina composta?12-15

A composição química, teor alcoólico e o pH das 
bebidas são fatores importantes para o potencial 
dano à restauração de resina composta;

De forma geral, o Whisky é uma das bebidas mais 
agressivas, promovendo aumento da rugosidade e 
diminuição da dureza. A vodka e cerveja também 
reduzem a dureza de alguns materiais resinosos. 
Entretanto, a vodka apresenta menor potencial de 
promover uma superfície mais rugosa comparada 
ao whisky e cerveja, provavelmente pelo seu pH 
neutro (Figura 1);

Bebidas alcoólicas, como a cerveja, e a frequência 
de ingestão podem ter efeito cumulativo com a 
ingestão de sucos de frutas no processo de 
desgaste do material restaurador;

Em termos de alteração de cor, esse aspecto está 
muito mais relacionado a quantidade de pigmentos 
na bebida do que efetivamente na presença de 
álcool;

A classificação da resina composta em relação ao 
tamanho de partículas pode influenciar nesses 
resultados.
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Figura 1: Análise da influência de três bebidas alcoólicas (Cerveja, Vodka e Whisky) na rugosidade e dureza de resina composta 
nanoparticulada. O gráfico representa uma adaptação dos resultados de Silva et al., 2016.12 É possível observar que houve aumento em 
mais de 60% do valor da rugosidade após a imersão em whisky, sendo esse aumento de aproximadamente 50% para cerveja e 15% para 
vodka. Em relação a dureza, houve diminuição desta propriedade, sendo os maiores danos para whisky, vodka e cerveja, 
respectivamente.
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2. Qual o efeito do tabaco na estabilidade de cor 
das restaurações em resina composta?16-18

A fumaça do cigarro à combustão pode provocar 
alteração de cor e aspecto acastanhado nas 
restaurações em resina composta (além do 
esmalte e dentina) (Figura 2);

A alteração de cor no material restaurador é, em 
média, 3 vezes maior do que no esmalte quando 
expostos à fumaça de cigarro a combustão. Por 
isso, o aspecto muito mais acelerado do 
manchamento na resina do que nos dentes 
(Figura 3);

A utilização de sistemas de aquecimento de 
tabaco, como cigarros eletrônicos e vaporizadores, 
não promoveram alterações de cor clinicamente 
perceptíveis em dentina, esmalte e resina. 
Entretanto, como profissionais da saúde, isto não 
deve ser justificativa para não orientar o paciente a 
parar/reduzir o vício de fumar;

Os cigarros de maconha também produzem 
aspecto acastanhado e envelhecimento precoce da 
restauração;

Resinas bulk-fill são mais propensas à 
pigmentação por cigarro comparadas às resinas 
microhíbridas convencionais.
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Figura 2: Análise das características de cor de restauração de resina composta antes e após a simulação de consumo de cigarros a 
combustão. O gráfico representa uma adaptação dos resultados de Zanetti et al., 2019.16 É possível observar que houve diminuição do 
brilho (linha branca) e aumento dos tons de vermelho e amarelo, que vão de encontro com a pigmentação (acastanhada) encontrada 
em pacientes fumantes.



APLICAÇÃO CLÍNICA

23

Figura 3: Paciente fumante que posiciona o cigarro próximo aos dentes 13 e 12. É possível notar nitidamente e efeito do cigarro no 
envelhecimento acelerado da restauração. Esta imagem é uma cortesia do Prof. Bruno Reis.
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Resinas indiretas: 
uma abordagem 
simples para o 
sucesso
A Resina Composta é um material versátil, que 
pode ser usado em várias situações clínicas. A 
simplicidade da técnica para o seu uso aliada 
ao baixo custo, faz dela o material preferido 
pelos clínicos para restaurar dentes no dia a dia. 
Apesar disso, algumas situações podem ser 
desafiadoras. A contração de polimerização 
ocorre e pode gerar problemas pós-operatórios, 
principalmente quando o volume da restauração 
é grande. Existe também a dificuldade técnica 
para realizar a escultura, quando a destruição 
coronária é exagerada ou quando o paciente 
nos impõe alguma dificuldade para o 
atendimento. Para situações assim, as 
restaurações indiretas confeccionadas com a 
própria resina composta usada para uso direto, 
é uma excelente alternativa.

Para executar a técnica precisamos saber como 
indicar, avaliar a estrutura do remanescente 
dental, realizar a adequação da cavidade, 
realizar o preparo, moldar e confeccionar o 
modelo. A técnica de escultura da resina sobre 
o modelo de gesso, permite obter uma 
morfologia mais adequada da restauração. O 
acabamento e polimento também são 
facilitados pelo acesso. Mesmo com tantas 
vantagens é importantíssimo entender o passo 
a passo da técnica para realmente ter sucesso, 
pois existem muitos detalhes que podem 
influenciar na longevidade dos trabalhos. 
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Quanto tempo dura 
uma restauração 
posterior em resina 
composta?
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Prezado(a) leitor(a), meu nome é Livia Fávaro 
Zeola e após receber com muita honra o 
convite da equipe do iKnow Journal, nas 
pessoas dos Profs. Paulo Vinícius, Bruno e 
Alexandre, hoje inicio com muita alegria e 
responsabilidade a coluna “Made in Brazil”. 



Antes de mais nada, quero me apresentar 
brevemente. Nasci no interior paulista e venho 
de uma família de cirurgiões-dentistas, 
estando desde muito cedo em contato com 
esse mundo tão fascinante da Odontologia. 
Grande parte de minha formação foi realizada 
na Universidade Federal de Uberlândia e hoje 
integro a equipe de docentes da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Esta profissão me 
proporcionou grandes oportunidades de 
evoluir como profissional e como pessoa. 
Dentre elas, tenho que destacar a 
possibilidade de conhecer e aprender com 
mentes excepcionais. Sou apaixonada pela 
Odontologia e tenho orgulho de como nosso 
país impacta mundialmente as práticas de 
nossa profissão.

Por esses motivos, nesse espaço 
conheceremos os bastidores e as histórias dos 
brasileiros que geram conhecimento e 
influenciam a Odontologia nacional e mundial. 
O melhor de tudo é que obteremos a evidência 
científica diretamente da fonte. O objetivo é 
aproximar ainda mais a ciência da sua prática 
clínica.

Chegou o momento 
de conhecermos 
essas grandes 
mentes brilhantes!
Lembrem-se: ser dentista é 
bom, mas ser dentista “Made 
in Brazil” é sensacional!!! 

Nesta primeira coluna falaremos sobre um 
tema complexo que está presente no cotidiano 
dos consultórios odontológicos e que 
voltaremos a discutir em outros momentos: a 
longevidade de restaurações posteriores em 
resinas compostas.



Nas últimas décadas, o uso das resinas 
compostas tem se tornado cada vez mais 
rotineiro nos consultórios odontológicos. Muito 
disso se deve a evolução desse material e das 
técnicas adesivas, bem como sua 
reversibilidade, versatilidade e ótima estética. 
Nesse sentido, quem nunca se perguntou: 
quanto tempo será que minhas 
restaurações de resina composta irão durar 
e o que eu poderia fazer para que elas 
durassem mais?



Made in Brazil

Para conversar sobre esse tema, nosso 
primeiro convidado é o Professor Rafael 
Ratto de Moraes da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de 
Pelotas. Ele é graduado pela UFPel, Mestre e 
Doutor pela Unicamp. Desde o início de sua 
carreira, se destacou pela qualidade e impacto 
de suas publicações na área de odontologia 
restauradora e materiais odontológicos. Hoje, 
é membro de sociedades de pesquisa no 
Brasil e no mundo e revisor de diversos 
periódicos. Além de ser um renomado 
pesquisador com centenas de artigos 
publicados na área, dezenas de prêmios em 
eventos científicos e depósitos de patentes, 
ele impacta também na transmissão do 
conhecimento. É professor de graduação, mas 
também orientador de dezenas de alunos de 
iniciação científica e de pós graduação. 
Pesquisa e ensino de qualidade ímpar são 
algumas de suas marcas.

essas 
restaurações podem durar mais 
do que 20 anos, se diversos 
fatores forem respeitados.

Dentre todos seus artigos científicos 
publicados no tema destaco: “Longevity of 
posterior composite restorations: Not only a 
matter of materials” e “22-Year clinical 
evaluation of the performance of two posterior 
composites with different filler characteristics”, 
publicados em 2012 e 2011, respectivamente, 
ambos no periódico Dental Materials. O 
primeiro deles trata-se de uma revisão de 
literatura, na qual os autores tiveram como 
foco avaliar o desempenho de restaurações 
posteriores em resina composta e os fatores 
que poderiam influenciar em sua longevidade e 
falha. Um dos achados mais interessantes é 
que o contexto em que as restaurações são 
colocadas tem forte influencia em seu 
desempenho clínico. Esse artigo está entre 
os dez mais citados em toda a Odontologia 
internacional!!!



Já na segunda publicação temos um estudo 
clínico que acompanhou restaurações 
posteriores em resina composta por um 
período de 22 anos. Um de seus resultados de 
maior destaque é que 

 É um 
dos artigos com maior tempo de 
acompanhamento presente na literatura, sendo 
amplamente citado em diversos países para 
embasar a redução no uso do amálgama em 
dentes posteriores. Os principais achados dos 
dois artigos estão destacados na Figura 1 e no 
vídeo ao final da coluna.
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Pesquisador em destaque: 

Rafael Ratto de Moraes

Professor da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel)

Doutor em Materiais Dentários 
(FOP-UNICAMP)
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Recomendo a leitura dessas publicações e 
também da entrevista que fizemos com o Prof. 
Rafael, a quem agradeço imensamente por 
disponibilizar seu tempo e compartilhar seus 
conhecimentos conosco.



Livia: Para começar, nos conte sobre sua 
história na Odontologia.

Rafael: Entrei cedo no curso e escolhi a 
Odontologia por achar uma profissão bonita. 
Tinha pouca experiência e gostei muito da 
área. Talvez por querer aprimorar a prática que 
vi sendo feita, tenha despertado meu interesse 
pela carreira acadêmica. Fazer pesquisa no 
país é tão difícil quanto praticar Odontologia 
embasada em evidência científica. Requer 
bastante esforço e dedicação, pois os desafios 
são muito grandes, porém as possibilidades 
de crescimento são maiores ainda. Entender 
que a ciência melhora a Odontologia que 
praticamos pode ser uma motivação para 
ambos os lados.

Livia: Rafael, você possui uma grande 
experiência no que se refere ao estudo de 
materiais restauradores, mais 
especificamente resinas compostas, com 
artigos de grande impacto na Odontologia 
mundial. Dentro desse tema, uma das 
perguntas que os clínicos mais escutam em 
seus consultórios é: “Doutor, quanto tempo 
vai durar essa restauração?”. Com base na 
ciência, você acredita que exista uma 
resposta para essa pergunta? 



Rafael: A experiência e os trabalhos 
mencionados são de um grupo de pessoas 
muito diferentes entre si em diversos aspectos. 
Essa variabilidade explica porque a pergunta 
não possui resposta certa. A resposta que 
temos é a pergunta “O que vai acontecer com 
essa restauração?”. Ela irá envelhecer, fraturar, 
perder estética e/ou ser julgada estar com 
cárie adjacente. Os dentistas irão definir se 
algum desses processos requerem intervenção 
e, como são pessoas, haverá variabilidade no 
diagnóstico. A longevidade depende ainda de 
aspectos da técnica de confecção da 
restauração, que também varia entre pessoas. 
Valores exatos irão ignorar a variabilidade 
entre hábitos e riscos de pacientes, que 
influenciam a durabilidade. Entender o que 
vai acontecer com o dente restaurado ao longo 
do tempo ajudará a saber se o que vemos é ou 
não falha.



Livia: Quais são os aspectos que o 
cirurgião-dentista precisa ficar atento para 
evitar falhas e favorecer a longevidade de 
suas restaurações em resina composta?

 

Rafael: Três aspectos podem ser 
considerados fundamentais para a 
durabilidade de dentes restaurados: técnicos, 
clínicos e de monitoramento. Os Aspectos 
técnicos estão relacionados à qualificação e 

Figura 1: Principais achados do artigo “Longevity of 

posterior composite restorations: not only a matter of 

material”.
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treinamento do(a) profissional em desenvolver 
procedimentos e sua habilidade em manipular 
e aplicar materiais de forma a entregar 
restaurações resistentes e bem seladas. 
Limpeza, isolamento adequado, adesão efetiva 
e fotopolimerização suficiente são 
questões-chave. Os Aspectos clínicos 
envolvem observação do contexto oclusal, 
alimentar e de outros hábitos do paciente que 
possam aumentar o risco de falhas, pois talvez 
possam ser atenuados. Já os Aspectos de 
monitoramento envolvem decisões que o(a) 
profissional vai tomar perante uma 
restauração: proservar ou intervir. 
Profissionais que interveem para evitar 
problemas futuros fazem com que suas 
restaurações durem menos. Faça a reflexão 
se algum desses três aspectos pode ser 
melhorado em seu cotidiano e vá atrás de 
formas de aprimorar suas práticas.



Livia: Na visão de pesquisador, qual dica 
você deixa para os clínicos em relação aos 
locais ideais para busca de informações de 
qualidade?



Rafael: Os melhores locais são revistas 
científicas da área, em que há avaliação crítica 
do conteúdo antes da publicação. Este 
processo serve para reduzir problemas e falhas 
dos estudos, evitando conclusões distorcidas 
ou incorretas. Manchetes de blogs e opiniões 
em redes sociais não passam por esse tipo de 
revisão e, portanto, são mais propensas a 
erros e conclusões precipitadas, ou mesmo à 
presença de conflitos de interesse. Por isso, o 
ideal é sempre ir atrás de uma fonte científica, 
embora seja difícil fazer isso em todas as 
situações. Considere que uma dica clínica 
ou um procedimento reconhecidamente 
realizado há anos por muitas pessoas não 
precise de desconfiança científica. No 
entanto, desconfie de modismos recentes, 
práticas que prometam mudanças fáceis 

e teorias que soam mais como crença do que 
conhecimento. Neste caso, vá atrás de artigos 
científicos e leia mais de um sobre o tema, 
comece com artigos de revisão recentes. 
Entenda o tema de forma mais geral antes de 
ler detalhes. Converse com outras pessoas 
com mais experiência que você sobre o tema. 
E aos poucos vá desenvolvendo sua forma de 
incorporar novos conhecimentos a sua rotina. 



Livia: Rafael, para finalizar, estamos vivendo 
uma nova era na Odontologia. A pandemia 
do novo coronavírus chegou de repente e 
provocou mudanças em nossa profissão. 
Na sua visão, o que muda no que diz 
respeito as restaurações com resinas 
compostas no “pós pandemia”?



Rafael: Acho que se abre excelente 
oportunidade para importantes reflexões na 
forma como praticamos Odontologia 
restauradora no país. É uma reflexão coletiva a 
ser feita por dentistas e associações de classe. 
O processo de consolidação das resinas 
compostas terá continuidade, mas deverá 
ampliar o entendimento da importância de 
proservar dentes restaurados e, sobretudo, o 
dos sinais clínicos de envelhecimento das 
restaurações. Práticas mais conservadoras 
deverão ser adotadas quanto ao julgamento de 
restaurações, reparos e consertos 
considerados antes de trocas. Técnicas de 
mínima intervenção para restaurações antigas 
deverão ser ensinadas nos mesmos cursos 
que ensinam a fazer novas restaurações.

A decisão de aproveitar ou não 
essa ótima chance de praticar 
uma Odontologia menos 
restauradora, menos invasiva e 
mais centrada na qualidade de 
vida do paciente será tomada 
por você.
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Vídeo 1: Pontos principais dos artigos 
destacado pelo Prof. Dr. Rafael Moraes.
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Fotopolimerização 
dealtaperformance 
–ValoGrand

Obter um alto grau de conversão das resinas 
compostas é uma das principais preocupações 
durante a fotopolimerização, já que essa é uma 
das condições fundamentais para o sucesso 
restaurador a longo prazo. A baixa conversão 
monomérica é uma das causas principais de 
falhas como micro-infiltração, perda de cor, 
perda de brilho, fraturas, e também 
sensibilidade pulpar. Assim, é de fundamental 
importância conhecer o comportamento dos 
aparelhos fotopolimerizadores. 



Poucas técnicas revolucionaram tanto a 
Odontologia como a utilização de materiais 
fotopolimerizáveis. Entretanto, à frente das 

novas investigações e achados, ao que tudo 
indica, esse é um tema que tem sido 
subestimado. Diversos fatores devem ser 
levados em conta, alguns que dependem 
apenas do profissional, e outros que dependem 
do aparelho fotopolimerizador. Além disso, é 
fundamental que o clínico tenha em mente os 
cuidados e riscos inerentes com relação à 
localização e tipo de restauração.



A proposta desta aula condensada é apresentar 
alguns dos fatores clínicos fundamentais a 
serem levados em conta nos procedimentos 
restauradores diretos em dentes anteriores e 
posteriores.
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Agradeço ao iKnow Journal pela oportunidade em 
expor, mostrar que é possível e relatar minha 
vivência clínica e prática no desenvolvimento de 
uma odontologia responsável e qualificada, 
desenvolvida no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), no município de Mineiros, localizado na 
região sudoeste do estado de Goiás.

Há 04 anos fui aprovado em um concurso público 
para atuar como Cirurgião-Dentista na prefeitura de 
Mineiros-GO, exercendo carga horária de 40h 
semanais. Quando compareci pela primeira vez à 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Ermínio Parralego 
me surpreendi com a boa qualidade dos materiais 
odontológicos que eram fornecidos para tratamento 
dos usuários do SUS. Ali, enxerguei a possibilidade 
de desempenhar uma atividade clínica 
odontológica diferenciada.



Em minha graduação, tive a oportunidade de 

É possível fazer uma 
odontologia nível A no 
SUS!

Rodrigo C Silveira

Dentista concursado pela Prefeitura de 
Mineiros-GO.

Graduado em odontologia pela Universidade 
Federal de Uberlândia

Especialista em Prótese Dentária – USP

Especialista em Implantes Dentários – 
Facoph

entender e aprender com os professores que 
devemos realizar o melhor tratamento 
independente da situação imposta. E, assim, 
estabeleço esta filosofia em meus tratamentos, 
aproveitando dos bons materiais que são 
fornecidos para desempenhar uma odontologia 
nível A no SUS (Figura 1).

O município conta com 11 consultórios 
odontológicos, distribuídos em diferentes UBSs, 
além de 2 Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) – onde são oferecidos serviços como: 
periodontia especializada, cirurgias, endodontia, 
diagnóstico bucal, próteses dentárias, 
odontopediatria e atendimento a pacientes 
portadores de necessidades especiais. Assim, são 
oferecidos diversos tipos de tratamentos 
odontológicos de forma gratuita para a população 
mineirense.



As UBSs estão distribuídas por territorialidade, e são 
instaladas perto de onde as pessoas moram, 
trabalham, estudam e vivem, sendo consideradas a 
principal porta de entrada dos usuários na rede de 
atenção à saúde, onde realiza-se o atendimento 
primário dos pacientes. O cirurgião-dentista que 
atua nesse espaço tem alguns deveres a realizar, 
como: tratamentos de orientação, promoção, 
prevenção e manutenção da saúde bucal, por meio 
de exemplificação, palestras e procedimentos 
clínicos de todos os usuários. Também são 
realizados atendimentos de urgência por demanda 
espontânea.

Figura 1: Restauração adesiva direta realizada com isolamento 
absoluto, nos elementos 37 e 46.
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Apesar do CEO possuir a especialidade de prótese 
dentária, nem todos os procedimentos são 
fornecidos nessa área, bem como as próteses fixas. 
A área está focada nas reabilitações com próteses 
parciais e totais removíveis (procedimentos da AB). 
Sendo assim, é comum nos depararmos com 
pacientes que solicitam a extração de um dente 
com possibilidades de tratamento, pois relatam não 
possuir condições financeiras para reabilitação, 
muitas vezes com onlays, overlays, ou pinos e 
coroas. Desta forma, empregando os conceitos que 
aprendi alguns anos atrás em minha graduação, 
utilizo dos materiais disponíveis, a fim de oferecer 
um tratamento de forma mais resolutiva aos 
usuários, garantindo longevidade clínica ao 
tratamento ofertado (Figuras 4 e 5).

De acordo com a Carteira de Serviços da Atenção 
Primária à Saúde emitida pelo Ministério da Saúde 
em 2020, procedimentos clínicos como cimentação 
de prótese dentária, confecção de coroa provisória, 
instalação de prótese dentária, moldagem 
dento-gengival para construção de prótese dentária 
e reembasamento/conserto de prótese dentária 
fazem parte da atuação do odontólogo de uma UBS 
(Figuras 2 e 3). Apesar disso, é incomum a 
efetivação dos procedimentos citados por uma 
equipe de saúde bucal (ESB) da atenção básica 
(AB).

Figura 2: Confecção de restauração indireta em resina 
nanoparticulada no elemento 26. A cimentação foi realizada 
com resina flow. Figura 4: Abordagem restauradora direta: remoção de cárie e 

procedimento restaurador adesivo com resina composta 
nanoparticulada (Z350, 3M) com várias opções de opacidades: 
A2 dentina, A2 corpo e A2 esmalte.

Figura 5: Confecção de restauração indireta em resina 
nanoparticulada no elemento 36. A cimentação foi realizada 
com resina flow.

Figura 3: Confecção de retentor intrarradicular (pino fibra de 
vidro reembasado com resina composta) em raiz dentária do 
elemento 14, já tratada endodonticamente. A coroa foi 
confeccionada com resina composta e cimentada com resina 
flow.
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Portanto, os casos clínicos realizados por mim, na 
UBS Dr. Ermínio Parralego, e apresentados aqui 
(todos com autorização dos pacientes para 
exposição) demonstram a possibilidade de realizar 
uma odontologia diferenciada, com tratamentos 
efetivos e com bons prognósticos clínicos (Figuras 
6 e 7).

É possível realizar 
técnicas bem 
conceituadas, que 
permitem deixar de 
lado a antiga 
odontologia 
mutiladora, dando 
espaço a uma nova 
odontologia 
conservadora em 
que se preserva os 
elementos dentais.

Figura 6: Remoção de cárie profunda, capeamento indireto e 
restauração com resina composta do elemento 46.

Figura 7: Utilização da técnica do carimbo para remoção de 
cárie e restauração com resina composta, reestabelecendo a 
anatomia e contatos oclusais mais próximos ao momento 
pré-restauração.

Fazer o 
bem faz 
bem

Fazer o 
bem faz 
bem
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Reconstrução de dentes 
extensamente destruídos: 
simplificando a técnica e 
maximizando os resultados

Prof. Luís Morgan

Professor Adjunto da FO/UFMG

Especialista em Dentística FOB/USP

Mestre em Dentística FO/UFMG

Doutor em Clínica Odontológica FO/UFMG

Pós-Doutor em Química ICEX/UFMG

Autor do livro: “Pinos pré-fabricados: do convencional ao 
digital”

Reabilitar dentes tratados endodonticamente com 
destruição extensa é um procedimento complexo. Para 
restaurar essa condição clínica, diversas técnicas são 
descritas pela literatura envolvendo pinos. A escolha da 
técnica mais simples possível que garanta qualidade do 
procedimento é um importante fator para a rotina clínica. 
E isso é explicado pelo fato de que quanto maior a 
qualidade dos procedimentos realizados menor será o 
número de consultas de re-trabalho. Quanto ao uso dos 
pinos, o primeiro fator a ser avaliado é a sua 
composição. Os retentores em fibra são 
biomecanicamente mais adequados para reabilitação 
dental. Em relação à extensão da perda de estrutura, 
quando envolve toda a porção coronária em dentes com 
canais amplos, a indicação é que se utilize pinos 
indiretos (envolvendo moldagens ou escaneamento 
prévios) ou os do tipo direto/indireto, conhecidos como 
pinos anatômicos. Estes últimos são obtidos a partir de 
um pino pré-fabricado convencional reembasado com 
resina, do tipo Bulk por exemplo, diretamente no conduto 
radicular preparado. Para cimentação, o uso de cimentos 
auto-adesivos diminuem os passos operatórios 
minimizando as chances de erros. Por fim, para 
confecção da porção coronária, o uso de resinas do tipo 
bulk, a mesma utilizada para reembasamento do pino, 
simplificam a técnica.

Vem pra nossa 
sala de aula!

https://youtu.be/leCatKu-VsM
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A Dentística envolve principalmente a prevenção e 

tratamento das doenças e traumas que acometem a 

estrutura dental. E por falar em doença, não 

podemos deixar de falar da doença cárie, que ainda 

apresenta alta prevalência na população.1 Diante 

disso, destaca-se uma das principais competências, 

não só do especialista em dentística como de todo 

cirurgião-dentista, que é a prevenção, que envolve 

as orientações de higiene oral, fluorterapia e 

recomendações de dieta aos pacientes. A estrutura 

dental está sujeita não só ao desenvolvimento de 

Tainah Costa Firmiano
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GO, Brasil
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Dentística
Você conhece a área de trabalho 
do especialista em Dentística? 



A Dentística Restauradora é uma 
especialidade que passou por 
grande evolução nos últimos anos, 
principalmente pelo 
desenvolvimento de novos 
materiais e pela grande busca por 
procedimentos estéticos por parte 
dos pacientes. Vamos entender um 
pouco mais…

A Dentística 
Restauradora como 
especialidade – 
começando do básico!
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lesões cariosas, mas também a traumas, fraturas e 
ocorrência de má-formação das estruturas (esmalte 
e dentina), dentre outros fatores, como os 
manchamentos por fluorose e tetraciclina, bem 
como desgaste por fatores externos (Figura 1).

Todas essas situações, podem fazer necessária a 
substituição da estrutura dental por um material 
restaurador. Por muitos anos o amálgama de prata 
foi utilizado de forma unânime para a confecção de 
restaurações, sua resistência e vedamento 
melhorado ao longo do tempo, proporcionou 
restaurações com alta durabilidade. Entretanto, 
algumas desvantagens são relacionadas ao seu 
uso, como a presença de mercúrio em sua 
composição, cor desfavorável, e maior risco de 
fratura, principalmente em dentes com restaurações 
extensas.2 Hoje, a resina composta é um dos 
principais materiais de escolha, principalmente pela 
sua estética, resistência e comportamento 
semelhante à estrutura dental. A resina passou por 
grande evolução nos últimos anos, e tem uma série 
de indicações que veremos logo adiante. Várias 
técnicas estão disponíveis para a restauração de 
dentes anteriores e posteriores, e tudo isso envolve 
a nossa especialidade: a dentística restauradora.



Restaurações – do simples ao complexo, das 
diretas às indiretas



A depender principalmente da extensão da lesão 
cariosa e quantidade de perda de estrutura dental, 

temos diferentes tipos de preparo e diferentes 
materiais restauradores disponíveis para cada 
situação. Em situações em que temos cavidades 
com menores extensões, que não envolvem perda 
de cúspides ou de grande parte da coroa dental, 
estão indicadas as restaurações diretas, e o 
material de escolha é a resina composta (Figura 2).3 
Em situações em que temos perda de uma ou mais 
cúspides, ou perda de grande parte da coroa, podem 
ser realizadas restaurações indiretas, como as 
onlays e coroas totais. Muito se discute sobre o 
limite da indicação de restaurações diretas, ou seja, 
quando indicar uma ou outra. Em situações de 
grande perda de estrutura dental, ou seja, em que 
grandes reconstruções com resina sejam 
necessárias, podem ser confeccionadas 
restaurações de forma direta, porém o grau de 
dificuldade é alto, e exige cuidados primordiais 
como o controle de umidade (uso de isolamento 
absoluto), fotoativação eficiente, uso correto e 
preciso de um bom sistema adesivo, qualidade de 
execução técnica, dentre outros fatores, o que 
favorece a indicação de restaurações indiretas.4

As restaurações indiretas exigem preparo da 
estrutura dental e moldagem ou escaneamento, e 
são realizadas sobre o modelo de gesso ou 
impresso, para posteriormente serem cimentadas. 
Essas restaurações podem ser confeccionadas com 
resinas ou porcelanas. Muito se discute a respeito 
do melhor material restaurador para essas 
situações, por muitos anos, a porcelana tem sido o 
material de escolha, por sua resistência, 
estabilidade de cor e durabilidade, mas nos últimos 

Figura 1: Diferentes situações de acometimento a estrutura 
dental. A: Lesão cariosa no dente 12. B: Fratura do dente 11. C: 
Hipoplasia (má-formação) de esmalte. D: Desgaste da estrutura 
dental por fatores mecânicos externos.

Figura 2: Uso da resina composta de forma direta para a 
restauração de dentes anterior e posterior.
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anos, a resina tem sido muito utilizada, 
principalmente por apresentar rigidez e 
características mecânicas semelhantes à dentina. 
Independente da técnica escolhida, é preciso 
realizar cada etapa com excelência para obter um 
resultado longevo.5 Graças a evolução dos 
materiais restauradores, é possível realizar preparos 
que preservam cada vez mais as estruturas sadias e 
proporcionam maior adesão.6

Para a reabilitação estética do sorriso que envolve 

além da alteração da cor dos dentes, temos a 

possibilidade de usar materiais como a resina ou a 

porcelana para proporcionar cor, formato e tamanho 

desejados. Independente do material utilizado, uma 

das etapas mais importantes para a reabilitação 

estética é o planejamento, baseado em princípios 

estéticos do que é considerado ideal para o sorriso 

e a face de cada paciente.8 O planejamento pode 

ser visualizado de forma digital e nos dá 

previsibilidade, proporcionando ao profissional e ao 

paciente uma prévia do novo sorriso (Figura 4). Com 

o planejamento finalizado, pode ser também 

realizado um enceramento, ou seja, o planejamento 

é reproduzido em um modelo (digital ou de gesso) 

(Figura 5) e este pode ser transferido para a boca 

em uma etapa conhecida como ensaio restaurador 

ou mock-up (Figura 6). A visualização prévia do 

resultado, tanto de forma digital como em boca, nos 

permite trabalhar de forma guiada e previsível, tanto 

em relação aos preparos, como em relação às 

peças definitivas. 

Hoje é praticamente impossível falar de Dentística e 
não falar de estética. A estética do sorriso pode ser 
limitada por vários fatores, como escurecimento 
dos dentes, fraturas, desgastes por vários fatores 
associados, presença de diastemas, desproporção 
entre altura e largura dos dentes. Um dos principais 
procedimentos estéticos realizados pelo 
especialista em Dentística é o clareamento dental, 
um procedimento simples, minimamente invasivo e 
que promove rápidos resultados, mas claro, desde 
que sejam respeitadas as corretas indicações e 
técnicas dos materiais disponíveis. Atualmente, o 
clareamento pode ser realizado através da técnica 
caseira, em consultório ou combinada (associação 
entre caseiro e consultório) (Figura 3).7 

Vamos falar de 
estética!

Figura 3: Clareamento dental. A: Aspecto inicial do sorriso. B: 
Uso de gel clareador em consultório (Pontenza Bianco (PHS) – 
peróxido de hidrogênio 35%). C: Moldeira para clareamento 
caseiro. D: Aspecto após 3 sessões de clareamento dental em 
consultório com peróxido de hidrogênio 35% (Potenza Bianco 
(PHS).
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Figura 4: Planejamento estético e digital do sorriso de acordo 
com os princípios estéticos do sorriso e face da paciente. 
Observa-se a importância da interação com a periodontia para 
realização de cirurgia periodontal antes da confecção das 
restaurações. 

Figura 6: Ensaio restaurador (mock-up) com resina bisacrílica 
confeccionado através do uso da guia de silicone obtida a partir 
do enceramento diagnóstico.

Figura 5: Enceramento diagnóstico. A: Aspecto de modelo de 
gesso após realização do enceramento de acordo com as 
medidas obtidas no planejamento. B: Enceramento em modelo 
impresso com os dentes com as medidas obtidas em 
planejamento. C: Moldagem do enceramento com silicone por 
adição. D: Guia de silicone após moldagem do enceramento e 
que pode ser utilizada para a realização do ensaio restaurador 
(mock-up) com resina bisacrílica.

Para a reabilitação estética do sorriso, resina e 
porcelana têm sido muito utilizadas atualmente, 
cada uma com suas vantagens e limitações, e nas 
corretas indicações, são materiais que 
proporcionam belíssimos resultados (Figuras 7 e 8). 
As porcelanas com suas altas taxas de sucesso, 
alta resistência e alta estabilidade de cor e 
longevidade, hoje podem ser feitas com desgastes 
mínimos, a depender do caso.9, 10 As resinas 
compostas têm sido cada vez mais utilizadas, tanto 
de forma direta como de forma indireta, 
principalmente devido ao menor custo, não 
necessitar de etapa laboratorial, exigir mínimo ou 
nenhum desgaste da estrutura dental, e agilidade do 
tratamento.11, 12 Apesar de as porcelanas 
apresentarem maior estabilidade de cor, as resinas 
compostas e materiais de polimento disponíveis 
atualmente proporcionam restaurações com alta 
estética e brilho, e com o acompanhamento 
periódico e manutenção, uma alta durabilidade, bem 
como manutenção de cor e brilho. Vale destacar a 
importância da evolução dos materiais e técnicas 
disponíveis, que proporcionam a cada dia mais, uma 
odontologia minimamente invasiva com resultados 
mais longevos. Destaca-se também, a evolução da 
odontologia digital, que aos poucos vem mudando a 
rotina clínica em nossa especialidade, o uso de 
scanners, impressoras e fresadoras, tem permitido a 
realização de trabalhos em fluxos totalmente 
digitais, de forma a eliminar as etapas de 
moldagem, agilizar o tratamento e permitir a 
realização de trabalhos protéticos de forma 
extremamente precisas.13
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Figura 7: Reabilitação estética do sorriso com facetas 
cerâmicas. A: Aspecto inicial do sorriso. B: Aspecto 90 dias 
após cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica. C: 
Preparos dentais. D: Uso de guia de desgaste obtida a partir do 
enceramento, para verificar a espessura criada para as peças 
cerâmicas. E: Aspecto das facetas confeccionadas com 
cerâmica reforçada por dissilicato de lítio (e.max). F: Prova das 
peças. G: Cimentação das facetas com cimento resinoso 
fotopolimerizável (Variolink Veneer, Ivocalr Vivadent). G: 
Aspecto final do sorriso após cimentação das facetas. H: Vista 
lateral do sorriso após finalização. 

Figura 9: Reabilitação de dente anterior escurecido com resina 
composta. A: Aspecto inicial. Dente 11 com restauração antiga 
insatisfatória e com alto grau de escurecimento devido a trauma 
e tratamento endodôntico. Dente 21 com presença de 
restauração antiga insatisfatória. B: Aspecto após remoção das 
restaurações antigas e preparo do dente 11. C: Aspecto após 
uso de opacificador (Opaquer, Ivoclar Vivadent), e resina de 
dentina (A1D, Z-350 XT). D: Aspecto final das restaurações após 
acabamento e polimento (Resina de esmalte: WE, Palfique, 
Tokuyama).

Figura 8: Reabilitação estética e funcional do sorriso com resina 
composta. A, B e C: Aspecto inicial. D: Confecção da concha 
palatina com auxílio de guia de silicone com resina de esmalte 
acromática (CT, Z-350 XT, 3M ESPE). E: Confecção do esmalte 
proximal com auxílio de tiras de poliéster com resina de esmalte 
(WE, Palfique, Tokuyama). F: Confecção da camada de dentina e 
mamelos com resina de dentina (A1D, Z-350 XT) e uso de resina 
acromática entre os mamelos (CT, Z-350 XT). G: Aspecto após 
confecção da camada de esmalte (A1, Palfique, Tokuyama). H e 
I: Aspecto final do sorriso.

Uma situação rotineira no dia a dia clínico e que tem 
maior grau de dificuldade na resolução, é a 
reabilitação de dentes escurecidos, que também 
pode ser realizada com resinas ou porcelanas, 
ambos capazes de mascarar o substrato escurecido 
e reproduzir com qualidade e fidelidade a estrutura 
dental natural. Nesses casos pode ser necessária 
maior quantidade de desgaste/preparo, para que se 
tenha espessura adequada para o material 
restaurador utilizado (Figura 9). Em reabilitações 
com resina, destaca-se o uso de opacificadores.

Em reabilitações com resina, destaca-se o uso de 
opacificadores. Em reabilitações com porcelana, 
destaca-se o uso de cerâmicas com maior 
opacidade como infraestrutura.



Lesões não cariosas, envelhecimento precoce 
bucal e hipersensibilidade dentinária



Falamos muito em cárie, e da perda de estrutura 
dental associada a ela, porém, sua incidência tem 
diminuído ao longo dos últimos anos. A perda de 
estrutura dental pela associação de fatores 
externos, tais como tensão, biocorrosão, fricção, 
dentre outros, tem sido uma situação muito comum 
na rotina clínica do cirurgião-dentista.14 A presença 
de lesões não cariosas pode resultar em situações 
como hipersensibilidade dentinária, fraturas dentais, 
comprometimento pulpar, bem como alterações 
estéticas. Alguns grupos de risco estão mais 
susceptíveis ao desenvolvimento de lesões não 
cariosas, a quantidade de perda de estrutura dental, 
bem como as consequências resultantes têm sido 
muito individuais, o que leva a necessidade de 
abordagens de tratamento específicas e 
personalizadas.15 Em grande parte dos casos, a 
hipersensibilidade dentinária está presente, o que 
exige o tratamento com terapias dessensibilizantes. 
Protocolos clínicos, comprovados cientificamente, 
indicam o uso de agentes dessensibilizantes de 
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Figura 10: Presença de lesões cervicais não cariosas em 
paciente jovem que passaria por reabilitação estética e 
funcional do sorriso e relatava hipersensibilidade dentinária. A e 
B: Lesões não cariosas nos dentes 33, 34, 43, 44 e 45 e 
ausência de guia de lateralidade. C: Aplicação de 
dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de 
sódio (Dessensibilize KF 2%, FGM) – Foram realizadas 3 
sessões com intervalo de 5 dias e na última sessão foi utilizado 
dessensibilizante à base de oxalato de potássio (Painless 5%, 
BM4). D: Aspecto final após reabilitação com facetas cerâmicas 
nos dentes superiores e restauração de resina composta nos 
dentes inferiores que apresentavam lesões não cariosas, 
observa-se o restabelecimento da guia de lateralidade.

ação neural ou obliteradora, bem como o uso de 
lasers de alta e baixa potência, de forma individual 
ou associada, com altas taxas de sucesso para o 
tratamento da hipersensibilidade dentinária.16, 17 A 
depender da severidade da perda de estrutura 
dental, tratamentos com resina ou porcelana podem 
ser realizados para restaurar a estrutura dental 
perdida e restabelecer a adequada oclusão e função 
(Figura 10). É necessário destacar a importância do 
diagnóstico, que envolve a identificação e remoção 
dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento das 
lesões, e isso muitas vezes está relacionado a 
mudanças no estilo de vida do paciente.

A importância da função e da oclusão para a 
dentística



	A função adequada, bem como, seguir 
corretamente os princípios de oclusão é importante 
em qualquer tipo de reabilitação, desde uma 
simples restauração direta, até reabilitações 
complexas que envolvem todos os dentes. 
Pacientes com desgastes severos ou perda de 
dentes posteriores podem sofrer uma modificação 
da posição da mandíbula em relação à maxila, 
determinando alterações no padrão funcional e 
estético, distúrbios musculares e articulares. 

O grau de severidade dos desgastes será 
determinante para a presença ou não de alteração 
da dimensão vertical de oclusão. Casos mais 
complexos, que envolvem tanto estética, como 
restabelecimento da dimensão vertical de oclusão, 
em pacientes que passaram por grande perda de 
estrutura dental decorrente do bruxismo, 
apertamento dental, refluxo gastroesofágico, dentre 
outros fatores associados, podem envolver a 
restauração de todos os dentes, com 
restabelecimento de novos comprimentos e alturas 
oclusais.18 Essas reabilitações também envolvem a 
especialidade de dentística e exigem um 
planejamento minucioso, conhecimento dos 
princípios de oclusão e diagnóstico das desordens 
temporomandibulares. Etapas como montagem em 
articulador semi-ajustável, enceramento diagnóstico 
e mock-up são essenciais.19 Esse tipo de 
reabilitação pode ser realizada com resina 
composta, porcelana, ou o uso dos dois materiais 
de forma mista. Assim como em qualquer 
reabilitação, ambos os materiais apresentam suas 
vantagens e limitações. O uso de porcelana nos 
dentes anteriores, e resinas indiretas nos dentes 
posteriores, tem sido destacada como uma boa 
alternativa para a reabilitação.20 A evolução da 
adesão na odontologia permite o uso da porcelana 
com preparos cada vez menos invasivos, permitindo 
a confecção de restaurações como as vonlays, 
table-tops e full-veneers. Independente do material 
restaurador utilizado, é importante devolver função 
e estética ao paciente, de acordo com a condição 
inicial de cada caso. Muitos casos, ao final do 
tratamento, exigem o uso de dispositivos 
interoclusais, como por exemplo, as placas 
miorrelaxantes, porém é preciso avaliar a real 
necessidade para realizar a correta indicação, de 
forma a promover longevidade ao tratamento 
restaurador.



Para finalizar...



	A Dentística Restauradora passou por grande 
evolução nos últimos anos, principalmente devido à 
evolução da adesão e dos materiais restauradores. 
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Apesar da alta procura por procedimentos estéticos, 
vale destacar a importância da prevenção, não só 
da doença cárie, como do desenvolvimento de 
lesões não cariosas. Os tratamentos restauradores, 
em dentes anteriores ou posteriores, exigem 
planejamento e qualidade na execução técnica para 
que seja possível alcançar resultados de excelência 
não só imediatos, mas com alta durabilidade.
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Aplicabilidade Clínica:

Não é comum, atualmente, a realização de 
restaurações em amálgama. Porém, o 
profissional deve saber como lidar com elas 
no dia a dia e, principalmente, como conduzir 
a sua substituição. O conhecimento em torno 
da troca dessas restaurações é imprescindível 
para o profissional, pois deve ser realizada 
sem desgaste adicional de estrutura sadia e 
proteção imediata da dentina, garantindo, 
assim, o melhor procedimento adesivo e 
menor contaminação. Muitos profissionais 
ainda não adotam protocolos de selamento 
imediato de dentina e preenchimento com 
resina, que podem evitar desgastes adicionais 
da estrutura para restaurações indiretas. 

Introdução:

Objetivo:

Restaurações em amálgama estão sendo realizadas 
em menor frequência ao longo dos últimos anos por 
vários motivos, sendo um deles o fato deste 
material não ser adesivo e necessitar de retenção 
mecânica. Ou seja, necessidade de desgaste de 
estrutura dental para garantir retentividade às 
paredes dentais. Esse material possui o coeficiente 
de expansão térmico linear (CETL) 
significativamente maior que o das estruturas 
dentais, e como a cavidade bucal passa por 
constantes mudanças de temperatura, a diferença 
do CETL pode levar à microinfiltrações na margem 

Apresentar as etapas restauradoras e discutir as 
opções de tratamento para a substituição de 
restauração de amálgama insatisfatória por resina 
composta; além de descrever as técnicas de 
selamento dentinário imediato e de levantamento de 
margem.

entre o amálgama e o elemento dental;1 além de 
poder gerar trincas em um desses momentos de 
expansão. Além disto, o amálgama possui baixo 
módulo de elasticidade e, ao se deformar, pode 
sobrecarregar a estrutura dental.2



A substituição de restaurações em amálgama por 
resina composta pode ser feita de forma direta ou 
indireta, dependendo da indicação e habilidade do 
profissional. Independente do método de confecção 
da restauração, é recomendado que a dentina seja 
protegida imediatamente após a remoção da 
restauração, obtendo valores de adesão confiáveis e 
menor risco de contaminação. Esse é o conceito de 
selamento dentinário imediato (SDI ou, IDS em 
inglês). Essa técnica consiste em selar a dentina 
logo após a remoção da restauração antiga/tecido 
cariado, pois consta na literatura que a dentina 
recém ‘’cortada’’ (antes de entrar em contato com a 
saliva) está em sua melhor fase para realização da 
adesão.3 Muitos casos de restaurações extensas 
envolvendo proximais podem estar subgengivais e, 
desde que não esteja invadindo espaço biológico, o 
levantamento de margem está indicado e pode ser 
realizado no mesmo tempo clínico do IDS. Após o 
levantamento, a nova margem da restauração 
indireta passará a ser em resina composta e não em 
dente. Essa técnica fornecerá condições para uma 
moldagem mais precisa e posterior confecção de 
uma restauração indireta sem gaps na região 
subgengival.4
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Descrição do Caso
No caso descrito a seguir, observa-se restauração 
extensa de amálgama em paciente do gênero 
feminino. Durante o exame clínico foi observado 
infiltração nas margens da restauração (Figura 1). A 
decisão clínica adotada foi remoção do amálgama 
insatisfatório e confecção de restauração em resina 
composta através da técnica indireta (Figuras 2 a 
14).

A

B

C

Figura 1 (A, B e C): Restauração mésio oclusal (classe II) 
extensa de amálgama insatisfatória em dente tratado 
endodonticamente em diferentes perspectivas.

Figura 2 (A, B e C): ‘’Desmontamento’’ do amálgama em 
pedaços com broca multilaminada para evitar dissolver o 
material que pode ser tóxico, dependendo da sensibilidade do 
paciente, e remoção das partes com auxílio de sonda 
exploradora. Este método de remoção é eficaz e evita que a 
broca gere vibração excessiva no dente, o que poderia aumentar 
ou propagar trincas existentes. 

A

B

C
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Figura 3: Tecido cariado observado após a remoção da 
restauração, confirmando a infiltração no amálgama antigo.

Figura 6: Profilaxia da cavidade com escova de robson 
associada a pasta (Consepsis Scrub, Ultradent).

Figura 7: Matriz metálica individual parcial instalada na proximal 
associada a cunha. 

Figura 4: Aspecto após remoção seletiva do tecido cariado 
(vista oclusal).

Figura 5: Aspecto após remoção seletiva do tecido cariado 
(vista proximal).

Figura 8: Aspecto da região proximal após remoção de tecido 
oxidado pelo amálgama remanescente que só foi possivel 
visualizar após a acomodação da matriz e cunha.
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Figura 9 (A, B e C): O objetivo foi fazer o selamento imediato da 
dentina. Nesse caso trabalhamos com um adesivo 
convencional de 3 passos. A técnica consiste em fazer o 
condicionamento ácido total de dentina e esmalte, seguido de 
aplicação de primer e adesivo com carga (Optibond FL, Kerr). 
Iniciamos a aplicação de ácido fosfórico (Ultraetch, Ultradent) 
pelo esmalte durante 30 segundos, seguindo para a dentina 
durante 15 segundos.

Figura 10 (A e B): Aplicação do primer (A) e adesivo (B) 
(Optibond FL, Kerr) seguido de fotoativaçao. 

A

B

C

A

B
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Figura 12: Aspecto após realização do selamento, levantamento 
de margem, preenchimento com resina flow e preparo para 
indireta em resina.

Figura 11 (A e B): Após o selamento descrito nas figuras 9 e 10, 
foi realizado o núcleo de preenchimento e levantamento da 
margem com a resina flow (Filtek Bulk, 3M).

A

B

Figura 13 (A e B): Resultado final na segunda sessão após 
confecção da restauração em resina composta de forma 
indireta e cimentação da mesma.

A

B
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Figura 14 (A, B e C): Aspecto radiografico inicial com a 
restauração antiga (A), após selamento imediato e 
levantamento da margem (B) e final após cimentação de 
restauração indireta (C).

A

B

C

Discussão:
O amálgama deve ser substituído quando a 
cavidade envolve crista marginal (MO, OD ou MOD), 
a fim de diminuir o risco de futuras trincas ou 
fraturas no remanescente dentário.5 É importante a 
realização da troca dessas restaurações com o uso 
de isolamento em todas as etapas, para melhor 
controle de contaminação e afastamento da 
gengiva, possibilitando melhor visualização para 
realizar o selamento dentinário imediato e o 

levantamento de margem, em casos de 
restaurações indiretas.



Para conservação da estrutura em que será relizada 
a adesão na sessão de cimentação da resturação 
indireta, deve ser realizado o selamento dentinário 
imediato com adesivo de 3 passos, como utilizado 
neste caso6. Caso o operador opte por não realizar o 
condicionamento ácido da dentina, um adesivo 
autocondicionante pode ser utilizado seguido de 
recobrimento com resina flow (resin coating) ou 
adesivo universal seguido de resina flow/adesivo 
com carga.

Protocolos para selamento 
imediato da dentina

Quando fazer

Porque fazer

Como fazer

- Dentina recém cortada

- Redução da contaminação da dentina

Condicionamento ácido total + primer + 
adesivo com carga (Optibond FL, Kerr)

1

Condicionamento seletivo de esmalte + 
autocondicionante + bulk flow

2

Condicionamento seletivo + universal + 
flow ou adesivo com carga 

3

- Após remoção de cárie

- Dentina recém cortada está no melhor 
momento para adesão

- Após remoção de restauração

- Após realização de preparos

- Evita contaminação bacteriana, de saliva e 
de materiais provisórios

Protocolos adaptados e baseados em Magne, P. e 

Otsuki, M.6,7
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A restauração indireta, nesses casos, contribui para 
um menor gasto do tempo clínico. Pois, será 
realizada sobre o modelo obtido após moldagem do 
preparo e, consequentemente, facilita na obtenção 
de um bom ponto de contato, devido a facilidade da 
confecção e ajustes proximais de forma extra-oral.8	

Autor Correspondente:

Bruno R Reis

reisbrunor@gmail.com

A substituição de restaurações extensas em 
amálgama que envolvem crista marginal 
pode previnir futuras trincas/fraturas do 
remanescente dentário;

A escolha da técnica a ser utilizada pelo 
profissional depende da sua habilidade e 
indicação individual de cada caso;

O selamento dentinário imediato e 
levantamento de margem oferecem 
previsibilidade às restaurações indiretas em 
resina composta.
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Aplicabilidade Clínica: 


A escolha do material para a customização  do 

pino de fibra de vidro (PFV) e confecção do 

núcleo de preenchimento em dentes tratados 

endodonticamente é importante para 

promover um padrão de distribuição de 

tensão/deformação mais homogêneo.



Deve-se, preferencialmente, utilizar resina 

composta convencional para a customização 

do PFV e confecção do núcleo de 

preenchimento, por apresentar módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina.
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Palavras-chaves: pino de fibra de vidro;  

resina composta; coroa cerâmica.

Introdução
A ocorrência de cárie, fratura e até mesmo de 

preparos iatrogênicos reduzem a capacidade 

do remanescente de elementos dentários 

tratados endodonticamente de reter a 

restauração (Figura 1).1 Além disso, estas 

situações podem estar associadas a um canal 

radicular amplo ou alargado, sendo indicado a 

customização dos retentores intra-radiculares 

para melhor adaptação ao conduto e redução 

da linha de cimentação. 2,3



1. Construção do CAD de incisivo central 

superior tratado endodonticamente, sem 

presença de férula e com simulção de retentor


intra-radicular, material de customização do 

retentor ao conduto, núcleo de 

preenchimento e coroa total cerâmica. As 

técnicas simuladas analisadas estão descritas 

na Figura 2.

Diante dessas situações, onde há indicação de 

cimentação de PFV e confecção do núcleo de 

preenchimento em canais amplos, o clínico 

depara-se com questões que geram dúvidas sobre 

como proceder para obter maior previsibilidade 

do tratamento. 4 As resinas compostas e cimentos 

resinosos são os materiais indicados para estes 

procedimentos. 5 Porém, são escassos os dados 

sobre como o módulo de elasticidade desses 

compósitos resinosos podem influenciar na 

distribuição de tensões nas estruturas dentárias e 

material restaurador.

Avaliar, através do método de elementos finitos, a 

influência de diferentes materiais resinosos para 

customização do pino de fibra de vidro e 

confecção do núcleo de preenchimento na 

distribuição de tensões/deformações de dentes 

tratados endodonticamente.

Figura 1: Situação clínica com indicação de customização e cimentação de

pino de fibra de vidro, confecção de núcleo de preenchimento e cimentação 
de coroa total.

Figura 2: Modelos das técnicas simuladas. A – Perspectiva 
tridimensional dos modelos; B – Técnica com customização do PVF e 
confecção do núcleo de preenchimento com resina composta (14,5 
GPa); C – Técnica sem customização do PFV e confecção do núcleo de 
preenchimento com cimento (5,4 GPa); D – Técnica com customização 
do PFV com resina composta (14,5 GPa) e confecção do núcleo de 
preenchimento com cimento (5,4 GPa).
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Objetivos

Metodologia
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Os resultados (Figuras 4 a 6) demonstram que 

o tipo de material de customização do pino de 

fibra de vidro e de confecção do núcleo de 

preenchimento influencia no padrão das 

tensões/deformações concentradas na 

interface do núcleo de preenchimento com a 

coroa cerâmica. Ao utilizar cimento resinoso 

para confecção do núcleo de preenchimento, 

houve maior deformação no PFV, na interface 

do núcleo de preenchimento com a dentina 

radicular (Figura 4) e maior concentração de 

tensões na interface palatina do núcleo de 

preenchimento com a coroa cerâmica (Figura 

5).

3. Análise dos resultados pelos critérios de von 

Mises (tensão) e Deformação equivalentes.

Figura 3: Pré-processamento e pós-processamento dos modelos. A – 
Malha com elementos tetraédricos de 10 nós; B – A seta demonstra a 
inclinação (45º) e região onde foi aplicada a força de 100 N. A Área azul 
representa a restrição de deslocamento; C – Padrão de distribuição de 
tensão pelo critério de von Mises.

Tabela 1 : Propriedades mecânicas para estruturas empregadas no método

de elementos finitos

Figura 4: Padrão da distribuição de deformação no PFV e núcleo de 
preenchimento pelo critério de Deformação equivalente. Neste 
critério, quanto mais próximo da cor vermelha/preta, maior os 
valores de deformação. É possível observar que a utilização de 
cimento para confecção do núcleo de preenchimento e a ausência de 
customização do PFV resultaram em maiores valores de deformação 
no PFV e na interface do núcleo de preenchimento com a dentina 
radicular.

Figura 5: Padrão da distribuição de tensão na coroa total cerâmica 
pelo critério de von Mises. Neste critério, quanto mais próximo da cor 
vermelha, maior os valores de tensão. É possível observar 
concentração de tensão na superfície interna da cerâmica na face 
palatina para as técnicas que utilizaram cimento resinoso para 
confecção do núcleo de preenchimento.
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2. Pré-processamento, processamento e 

pós-processamento dos modelos de elementos 

finitos (Ansys WorkBench. 12.0) (Figura 3 e 

Tabela 1 6-10 ).

Resultados



Apesar dos modelos com PFV customizados com 

resina composta apresentarem maior valor de 

tensão no material de reembasamento e na face 

palatina da coroa cerâmica, houve certa 

similaridade entre o comportamento biomecânico 

da dentina radicular quando utilizado resina 

composta convencional ou cimento resinoso 

(Figura 6).

artigo de pesquisa inédita
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Figura 6: Padrão da distribuição de tensão pelo critério de von Mises. É possível observar que houve certa similaridade entre o comportamento 
biomecânico da dentina radicular quando utilizado resina composta convencional ou cimento resinoso, apesar de maior concentração de tensão na resina 
composta para a técnica customizada e na face palatina da coroa cerâmica para as técnicas com núcleo de preenchimento confeccionados com cimento.
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Restaurações em dentes tratados 

endodonticamente representam um desafio e a 

escolha do material deve ser realizada com 

embasamento científico. Restaurar a estrutura 

dentária perdida com materiais capazes de 

biomimetizar mecanicamente as estruturas 

naturais diminui o risco de fratura.5 Linhas de 

cimentação mais espessas associadas com 

materiais de baixo módulo de elasticidade para a 

customização do retentor e confecção do núcleo


de preenchimento

podem promover maior concentração de 

tensão/deformação no PFV, na interface núcleo 

de preenchimento com dentina radicular e na 

interface palatina do núcleo de preenchimento 

com coroa cerâmica. Esse padrão biomecânico se 

assemelha com algumas das falhas observadas na 

rotina clínica: fratura ou lascamento da face 

palatina do coroa cerâmica; e descolamento do 

núcleo de preenchimento.



Para facilitar a prática clínica e otimizar o tempo 

de atendimento, existe o cimento resinoso que 

também é indicado para construção do núcleo de 

preenchimento. Clinicamente a técnica é 

atraente, no entanto, este estudo demonstrou que 

devido ao módulo de elasticidade menor 

comparado ao da resina convencional, o 

comportamento biomecânico desta condição 

restauradora se mostrou desfavorável, podendo 

levar a falha de descolamento e fratura da 

restauração.

Discussão
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Assim, o reembasamento do pino de fibra de vidro 

e a confecção do núcleo de preenchimento devem 

ser realizados, preferencialmente, com resina 

composta de consistência regular, pois essa possui 

módulo de elasticidade próximo ao da dentina e 

maior resistência à fratura comparado aos 

cimentos resinosos e resinas compostas fluidas.11
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Conclusão:

O retentor deve ser preferencialmente 

customizado e o núcleo depreenchimento 

confeccionado com resina composta de 

consistência convencional (módulo de 

elasticidade próximo de 14,5 GPa)

Materiais de baixo módulo de elasticidade 

promoveram maior concentração de 

tensão/deformação e podem estar mais 

relacionadas a falha por descolamento e 

fratura/lascamento da restauração.

Palavra do autor

https://youtu.be/r7Wr1krnQ7k
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Aplicabilidade clínica:

A distribuição, o tamanho e a homogeneidade 
das partículas dos polidores da resina 
composta são dependentes de geometria das 
borrachas e marca comercial, apesar de existir 
uma tendência de maior concentração de 
partículas na região intermediária e central da 
borracha. Assim, conhecer a procedência e a 
qualidade das borrachas polidoras presentes no 
mercado é essencial para que o 
cirurgião-dentista seja capaz de escolher 
conscientemente a opção de sistema polidor 
que melhor atende suas necessidades clínicas, 
garantindo um melhor resultado e uma maior 
longevidade do procedimento.
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Introdução:
O polimento compõe uma das etapas mais 
importantes para estabelecer longevidade, 
estética satisfatória e compatibilidade ótica da 
restauração com o esmalte adjacente. Além 
disso, características como maior brilho, 
diminuição da rugosidade e menor 
probabilidade de manchamento da superfície 
são obtidas por meio de um polimento 
corretamente realizado.1,2



Contudo, a escolha do polidor adequado é um 
desafio na rotina clínica (Figura 1). 

Figura 1: Polidores no formato espiral se adaptam 

melhor a região proximal, comparados a outras 

geometrias de borrachas polidoras.

O mercado é repleto de produtos que 
prometem bons resultados, porém há pouca 
informação sobre a composição destes 
polidores e poucos estudos comprovam sua 
real eficácia.3 Compreender as características 
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do polidor e como aplicar um protocolo de 
polimento simplificado é essencial para que as 
restaurações alcancem uma qualidade 
superficial adequada, favorecendo tanto a 
estética quanto a longevidade do tratamento 
realizado.4

Objetivo:
Analisar qualitativamente as partículas 
presentes em diferentes polidores, avaliando o 
tamanho, homogeneidade e distribuição 
destas na matriz do polidor por meio de 
microtomografia computadorizada (micro-CT).

1. Seleção de borrachas polidoras para análise 
com micro-CT (Tabela 1);

Metodologia:

4. Visualização e avaliação qualitativa das 
borrachas através do CTVol v. software 
(Bruker-microCT).

Tabela 1: Informações sobre os grupos experimentais utilizados no trabalho.

2. Montagem das borrachas (n=1) em um 
dispositivo personalizado e digitalização em 
scanner micro-CT (SkyScan 1272; 
Bruker-microCT, Kontich, Bélgica);

artigo de pesquisa inédita
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3. Operação do scanner a 100 kV e 111 mA 
(0,5 mm Al / 0,038- filtro de Cu mm) com 
resolução de 1632/1092 pixels - 10 μm e 
varredura por rotação de 360° em torno do 
eixo vertical;

Grupo 
experimental Produto Fabricante Composição 

(partículas)
Composição 

(matriz)
Instruções de uso 

segundo fabricante

Pressão de 
aproximadamente 

0,3 Newton.

Velocidade de 
rotação de cerca 
de 7.500 rpm e 

refrigeração com 
água.

Óxido de 
alumínio e 

partículas de 
diamante

Kerr, CA, USA

Shofu Dental 
Corp, Kyoto, 

Japan

Heraeus 
Kulzer, Inc., 
Southbend

3M ESPE, St. 
Paul, MN, 

USA

3M ESPE, St. 
Paul, MN, 

USA

Sof-Lex 
Rosa 

(polimento)

Sof-Lex Bege 
(pré-polimento)

Charisma 
EasyShine

OneGloss

Opti1stepO1S

OG

ES

SLB

SLR

Óxido de 
alumínio

Pó de 
diamante 

micro-fino e 
carbeto de 

silício

Óxido de 
alumínio 

Diamantado

Velocidade de 
rotação de cerca 

de 15.000 a 
20.000 rpm. 

Utilizar o disco 
úmido por 15s.

Velocidade de 
rotação de cerca 

de 15.000 a 
20.000 rpm. 

Utilizar o disco 
úmido por 15s.

Elastômero 
termoplático

Elastômero 
termoplático

Silicone

Silicone

Silicone

Nº de 
passos

1

1

1

2

2

-
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Figura 2: Imagens obtidas pelo micro-CT dos polidores analisados. Os pontos negros são as partículas de polidores, 

enquanto a leve transparência em cinza representa o formato da borracha polidora.
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Resultados:
A representação da composição tridimensional 
dos polidores avaliados está descrita na Figura 
2.



No grupo ES é possível perceber a presença 
de partículas polidoras grandes, mal 
distribuídas na matriz do polidor e em menor 
quantidade quando comparado aos demais 
grupos. Nos grupos O1S e OG as partículas 
são menores e em maior quantidade, 
entretanto, o grupo O1S possui uma 
distribuição mais homogênea do que o grupo 
OG.



Os grupos SLB e SLR são ambos polidores em 
formato espiral do mesmo fabricante, mas em 
granulações diferentes. É possível observar 
uma melhor distribuição das partículas no 
grupo SLB (abrasividade maior) quando 
comparado ao grupo SLR (abrasividade 
menor), apesar de em ambos a concentração 
de partículas no centro do polidor ser maior.

Durante o polimento são utilizados 
instrumentos em uma sequência de redução 
de granulação de partículas, ou seja, 
começando com partículas de maior 
granulação e passando para partículas de 
menor.5,6 Assim, para garantir a efetividade dos 
sistemas de polimento, é necessário que o 
tamanho das partículas seja padronizado, não 
havendo mistura de grânulos grandes, que 
estariam presentes apenas nas etapas iniciais, 
com grânulos pequenos.



Quando se fala em padronização, deve-se 
levar em conta tanto o tamanho das partículas, 
quanto a distribuição das mesmas no 
polidor.5,6 Nos grupos SLR e SLB as partículas 
estão mais concentradas no centro do polidor, 
decrescendo em quantidade em direção as 
pontas dos espirais. Assim, sugere-se que o 
polimento realizado com a região mais próxima 
ao centro (polidores com mais tempo de uso) 
pode apresentar melhor desempenho do que 
em suas extremidades.
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Discussão:

Existem poucas informações na literatura 
sobre como as condições de uso de borrachas 
polidoras e suas características podem 
influenciar no resultado final do polimento. 
Este trabalho apresenta dados inéditos de 
micro-CT sobre o tamanho e a distribuição das 
partículas nas borrachas. Porém, ainda são 
necessários estudos que avaliem a influência 
no polimento das diversas características e 
alterações sofridas pelas borrachas polidoras 
ao longo do uso. Além disso, estimula-se que 
estudos sobre polidores devam sempre 
apresentar os dados de quantas vezes e em 
quais condições cada borracha foi utilizada 
para garantir uma menor variabilidade dos 
resultados. 
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A distribuição, quantidade e tamanho 
das partículas dos polidores de resina 
composta variam de acordo com a 
forma da borracha e marca comercial;

Existe uma tendência de maior 
concentração das partículas na região 
intermediária e central dos polidores;

Deve-se priorizar polidores com 
partículas bem distribuídas e em 
quantidade de tamanhos uniformes.

Conclusão:
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Aplicabilidade clínica:

Restaurações de extensas estruturas 
coronárias possuem maior complexidade 
técnica, porém podem ser resolvidas de 
maneira indireta na mesma sessão clínica. 
Essas restaurações podem ter suas 
propriedades mecânicas aumentadas devido 
ao protocolo de tratamento de resina 
composta e por possuírem um excelente 
acabamento e polimento nas regiões 
proximais. O fato de troquelizar com o Lego, 
apresenta uma aplicabilidade acessível e de 
simples execução para o clínico.

Introdução:

 aprimoramento da matriz polimérica do material, na 
performance da capacidade adesiva e também na 
redução da contração de polimerização.1



Estes materiais relativamente simples de serem 
manipulados, apresentam inúmeras vantagens, 
como: devolução de função, adesão, preservação da 
estrutura natural do dente, facilidade na reprodução 
anatômica e estética. Contudo, existem inúmeros 
tipos de RC, os quais diferem em sua composição, 
obtendo assim diversas indicações e limitações.2 
Quando não bem realizadas, as RC podem resultar 
em trabalhos insatisfatórios, com presença de 
rugosidade superficial, ausência de brilho, fendas na 
interface adesiva e instabilidade de cor.1



Dessa forma, é importante entender suas 
propriedades mecânicas, dominar a técnica 
restauradora e realizar da maneira correta o 
acabamento e polimento, pois assim é possível 
proporcionar aspecto microscópico e clínico 
satisfatório, devolvendo ao dente: anatomia, função, 
lisura superficial, brilho e estética.1



As RC permitem confecção de restaurações diretas, 
semidiretas e diretas, que são facilmente 
empregadas na rotina clínica, desde que se entenda 
sua correta indicação. A técnica semidireta é 
recomendada em casos de reconstruções extensas 
da estrutura coronária e são restaurações 
confeccionadas na mesma seção clínica da 
moldagem, o qual o cirurgião dentista faz a peça de 
resina composta em um modelo troquelizado.3 As 
restaurações indiretas além de possuírem técnica 
relativamente simples,  permitem que o trabalho 
seja finalizado em sessão única, otimizando tempo, 
aumentando as propriedades da RC e permitindo 
excelente acabamento e polimento das regiões 
proximais.4 Para situações clínicas que envolvam 
restaurações adesivas monobloco, do tipo 
endocrown, há a possibilidade de execução de 
forma indireta, indicadas para dentes tratados 

As resinas compostas (RC) possuem conteúdos 
inorgânico e orgânico, e são amplamente estudadas 
e utilizadas na prática clínica odontológica. Esses 
materiais, desde seu surgimento, estão em grande 
processo evolutivo, com estudos focados no 
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endodonticamente e com pouco espaço protético. A 
principal característica é a utilização da câmara 
pulpar e a cimentação adesiva como métodos de 
retenção.5 Assim, por ter retenção intracoronária 
dispensa o uso de pinos intrarradiculares. 

Objetivo:

Relato de caso:

Descrever as etapas de restauração (oclusal) 
indireta com preparo intracoronário.

Paciente do gênero masculino, 49 anos, 
encaminhado pelo ortodontista para restauração do 
elemento dental 46, para adequação do meio oral 
(substituição de restaurações e tratamento 
periodontal básico) previamente à instalação de 
aparelho ortodôntico fixo. As figuras 1 a 13 
mostram a sequência restauradora.

Figura 1: Aspecto inicial encaminhado pela ortodontista, vista 
oclusal (A). Fotografia vestibular evidenciando pouco espaço 
protético (B).

Figura 2: Remoção do material restaurador insatisfatório (A). 
Restauração de resina composta na cavidade e preparo para 
endocrown (B e C).

Figura 3: Moldagem parcial com alginato Hydrogum 5 – 
Zhermack (A). Modelo de trabalho confeccionado com silicone 
de adição Panasil Initial Fluido Light – Ultradent, sendo o de cor 
rosa o silicone de mordida (B).
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Figura 4: Recorte nas regiões proximais para troquelizar o 
modelo, em peça de lego (A e B).

Figura 7: Restauração finalizada observando região da parede 
gengival e do contato proximal.

Figura 8: Acabamento e polimento. Ponta multilaminada em 
formato de chama FG n. 7104 – Allprime (A). Escova Optishine - 
Kerr (B). Ponta Jiffy Amarela de granulometria média (C) e 
ponta Jiffy Branca de granulometria fina– Ultradent. (D) Pasta 
de Polimento Diamond Polish Mint granulometria 1,0 e 0,5 – 
Ultradent (E). Escova Pelo de Cabra extra macia – Dhpro (F).

Figura 9: Peça finalizada após acabamento e polimento (A, B e 
C).

Figura 5: Confecção do contato proximal com resina Forma A2B 
- Ultradent (A e B).

Figura 6: Confecção do passo a passo restaurador utilizando 
resinas Forma A2D e A2B - Ultradent e corante para resina Final 
Touch - Voco da cor brown (A, B, C, D, E, F, G e H).
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Figura 10: Prova da restauração(A). Isolamento absoluto 
realizado (B). Condicionamento seletivo em esmalte com ácido 
fosfórico Ultra Etch IndiSpense 35% - Ultradent (C). Remoção do 
ácido com spray de água e ar da seringa tríplice (D).

Figura 12: Adaptação da peça no dente com extravasamento do 
cimento resinoso (A). Fotoativação com Valo Cordless – 
Ultradent (B). Aspecto após polimerização (C).

Figura 11: Asperização com ponta diamantada esférica 1014F 
(A). Aplicação de silano Silane - Ultradent na peça (B). Aplicação 
de bond puro Optibond FL – Kerr (C). Aplicação de cimento 
resinoso dual auto-condicionante seT PP - SDI (D).

Figura 13: Contato oclusal após remoção do isolamento 
absoluto (A). Aspecto final após ajuste oclusal (B).
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A resina composta possuiu excelentes propriedades 
físicas e estéticas e, por preservar o tecido 
dentinário sadio, o uso conservador deste material 
restaurador em dentes posteriores e anteriores é 
consolidado.6 Este material apresenta resultado 
estético satisfatório, que possibilita realizar reparos 
e manutenção periódica.7



Devido ao baixo padrão de condicionamento no 
esmalte dos adesivos universais, é indicado o 
condicionamento ácido seletivo no esmalte.8 Esse 
método de condicionamento consiste no uso de 
ácido fosfórico apenas em esmalte para promover a 
desmineralização seletiva dos prismas do esmalte, 
criando microporosidades, ampliando a área de 
superfície disponível para adesão.9 



A técnica restauradora indireta apresenta excelente 
adaptação à margem subgengival, possibilita 
visualização direta da restauração nas margens do 
preparo no modelo, boa durabilidade e baixa 
incidência de cárie secundária.4  Considerando 
maior dificuldade de restauração em dentes 
posteriores, destacando a classe II, é uma técnica 
bem indicada, que, além da facilidade de execução, 
mostra benefícios das características já 
supracitadas.  Ainda, o uso de métodos térmicos 
adicionais de polimerização aumenta a microdureza 
da peça, o módulo de elasticidade, a conversão dos 
monômeros e evita a geração de tensão de 
contração de polimerização.10



As endocrowns são vantajosas pois são menos 
invasivas (menor desgaste das estruturas extra-
coronárias) e apresentam longevidade semelhante 
as outras técnicas restauradoras.5



Pela confecção da resina ser em modelo (indireta), 
o processo de acabamento é facilitado pela peça 
estar fora da boca, removendo qualquer 
irregularidade ou excesso, proporcionando uma 
superfície mais regular e com melhor contorno 
anatômico.11 O mesmo ocorre no polimento, 
proporcionando brilho e reflexão de luz, em 
resultado de superfície homogênea e sem 
ranhuras.12


Discussão: Conclusão:
A técnica indireta para restaurações de 
dentes posteriores, possui vastos benefícios, 
como um tratamento a disposição do 
profissional e com prognóstico favorável.

A técnica endocrown, por sua vez, é uma 
opção auspiciosa para dentes posteriores 
tratados endodonticamente, principalmente 
em casos de grande perda da estrutura 
coronal, e apresenta elevada taxa de 
sucesso.

Para ambas as técnicas, deve-se seguir um 
passo a passo rigoroso a fim de evitar 
problemas na finalização do procedimento 
restaurador. Por se tratar de métodos 
simples, é possível proporcionar excelentes 
resultados clínicos de maneira rápida, em 
sessão única, e proporcionar alta 
longevidade restauradora.

Autor Correspondente: 

Pedro Henrique Rezende Spini

pedrospini@hotmail.com

mailto:pedrospini@hotmail.com
https://youtu.be/88vZgdSbzgc


Artigo DE PESQUISA
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 27-33

33

Referências Bibliográficas: 

1. FERNANDES, H. G. K. et al. EVOLUÇÃO DA RESINA COMPOSTA: Revisão da 

Literatura. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 12, n. 

2, p. 401-411, ago. 2014.



2. SILVA de, A. F. et al. Evaluation of Bond Strength, Marginal Integrity, and 

Fracture Strength of Bulk-vs Incrementally-filled Restorations. Journal of 

Adhesive Dentistry. 2008; 18(4):317-323.



3. XAMBRE, M.A; XAMBRE, P.A. Relato de caso: restaurações semidireta em 

resina composta, um aplicação conservadora. R.CROMG, Belo Horizonte, 16 

(2): 29-33, jul./dez.,2015.



4. TONOLLI, G; HIRATA, R. Técnica de restauração semi-direta em dentes 

posteriores – uma opção de tratamento. Revassoc paul cirdent. 2010;(1): 90–

6.



5. BELLEFLAMME, M. M. et al. (2017). No post-no core approach to restore 

severely damaged posterior teeth: an up to 10-year retrospective study of 

documented endocrown cases. Journal of Dentistry, 63, pp. 1–7.



6. CONCEIÇÃO, E. N. et al. Reproduzindo função e estética com compósitos 

diretos e indiretos em dentes posteriores. In: Conceição EN. Restaurações 

estéticas: compósitos, cerâmicas e implantes. Porto Alegre: Art Med; 2005. p. 

104-42.



7. OLIVEIRA, W. J. et al. Restaurações de amálgama pertencem ao passado? 

JBC 2005; 9(48):38-48.



8. LOGUERCIO, A. D. et al. Does active application of universal adhesives to 

enamel in self-etch mode improve their performance? Journal of Dentistry, 

Bristol, v. 43, n. 9, p. 60-70, 2015.



9. PERDIGÃO, J. et al. Immediate adhesive properties to dentin and enamel of a 

universal adhesive associated with a hydrophobic resin coat. Operative 

Dentistry, Idianápolis, v. 39, n. 5, p. 489-99, 2014.



10. GRAZIOLI, Guillermo et al. Simple and Low-Cost Thermal Treatments on 

Direct Resin Composites for Indirect Use. Brazilian Dental Journal, [s. l], v. 3, n. 

30, p. 1-6, 2019.



11. MARESCA, C. et al. Effect of Finishing Instrumentation on the Marginal 

Integrity of Resin-based Composite Restorations. J Esthet Restor Dent. 2010; 

22(2): 104-113.



12. JEFFERIES, S. R. Abrasive Finishing and Polishing in Restorative Dentistry: 

A State-of-the-Art Review. Dent Clin North Am. 2007; 51(2): 379-397.



Artigo DE PESQUISA
iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 34-38

Irradiância de 
fotoativadores 
utilizados em 
pré-clínicos e 
clínicas

34

por Cardoso IO, et al.



Artigo DE PESQUISA
iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 34-38

Comparação da irradiância de fotoativadores utilizados em laboratórios 
pré-clínicos e clínicas

35

Igor O Cardoso1, Ana Laura R Vilela2, 
Paulo V Soares3, Samara S R Gomes4, 
Bruno R Reis5, Alexandre C Machado6



1 Doutorando em Clínica Odontológica Integrada – 

PPGO.UFU. Professor do Centro Universitário do 

Triângulo UNITRI). Membro do Núcleo de estudo em 

Lesões Não Cariosas – LNC.UFU.


2 Doutora em Clínica Odontológica Integrada – 

PPGO.UFU. Professor do Centro Universitário do 

Triângulo (UNITRI). Membro do Núcleo de estudo em 

Lesões Não Cariosas – LNC.UFU.


3 Doutor em Clínica Odontológica Integrada – FOP-

UNICAMP. Professor do departamento de Dentística e 

Materiais Odontológicos – FO.UFU. Membro do Núcleo 

de estudo em Lesões Não Cariosas – LNC.UFU.


4 Doutora em Ciências da Saúde – UnB. Professor da 

Universidade Federal de


Uberlândia – ESTES-UFU. Membro do Núcleo de estudo 

em Lesões Não Cariosas – LNC.UFU.


5 Doutor em Biomateriais – USP-SP. Professor da 

Universidade Federal de Uberlândia – ESTES-UFU.


6 Doutor em Clínica Odontológica Integrada – 

PPGO.UFU. Professor da Universidade Federal de 

Uberlândia – ESTES-UFU. Membro do Núcleo de estudo 

em Lesões Não Cariosas – LNC.UFU.

Aplicabilidade clínica:

Um fator comum à maioria dos 
procedimentos odontológicos é a etapa de 
fotoativação. A fotoativação está presente 
desde restaurações diretas, indiretas, 
cimentações, colagem de bráquetes/
attachment ortodônticos, selantes, até 
fechamento de aberturas de parafusos em 
próteses sobre implantes e contenções 
cirúrgicas. Ao utilizar materiais monoméricos, 
seja com polimerização total ou parcialmente 
ativada por luz, a adequada conversão em 

polímeros está relacionada com a 
longevidade do procedimento. Neste contexto 
e com os resultados deste trabalho, devemos 
ficar atentos quanto a irradiância que alguns 
dos fotoativadores podem apresentar, sendo 
insuficientes para polimerizar o material.

Introdução:
Os compósitos resinosos estão há várias décadas 
na odontologia e são amplamente utilizadas na 
rotina clínica, sendo indicados para os mais 
diferentes procedimentos.1 A ativação por luz, ou 
seja, a fotoativação, é considerada um marco para a 
odontologia restauradora, otimizando protocolos e 
possibilitando procedimentos mais conservadores.2 
Para ativar os iniciadores presentes nos materiais 
monoméricos, diferentes fontes de luz podem ser 
utilizadas, desde que o espectro de luz emitido 
corresponda ao do fotoiniciador, como é o caso do 
diodo emissor de luz (LED).3



A luz emitida pelos aparelhos fotoativadores é 
responsável por ativar os fotoiniciadores presentes 
nos materiais monoméricos e iniciar o processo de 
polimerização.3,4 A energia da luz emitida irá formar 
oligômeros orgânicos em um material polimérico, 
promovido pelo aumento do peso molecular que foi 
fotoinduzido, resultando na conversão de 
monômeros em polímeros.5  A irradiância (mW/
cm²) é o termo mais indicado para quantificar a luz 
emitida pelos fotoativadores. A irradiância é 
calculada pela razão da energia de luz (emitida ou 
recebida) pela área (da emissão ou do destino).6 
Assim, esta unidade pode representar tanto a luz 
que chega ao destino, quanto a luz emitida pelo 
aparelho, dependendo do ponto de comparação 
adotado.6


Palavras-chaves: Diodos emissores de luz (LED); 
Fotoativação; Radiômetro.
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Objetivo:

Resultados:

Discussão:

Considerando a importância que a irradiância 
representa no processo de fotoativação e a grande 
demanda por procedimentos que demandam a 
fotoativação de materiais monoméricos, este 
trabalho tem como objetivo mensurar a irradiância 
de aparelhos fotoativadores utilizados em 
laboratórios pré-clínicos e clínicas de ensino.

Os resultados da média da irradiância para os 
grupos estão detalhados na Figura 1. É possível 
observar que entre os fotoativadores avaliados, o 
grupo LED com ponteira removível e com fio de 
energia (413,3 mW/cm2 ± 99,1) apresentou menor 
irradiância comparado com os grupos LED com 
ponteira removível e com bateria (1144,7 mW/cm2 ± 
74,1; p<0,001) e LED sem ponteira removível e sem 
fio (1106,5 mW/cm2 ± 120,1; p<0,001), que foram 
similares (p = 0,698).

Para os compósitos resinosos atingirem o máximo 
de suas propriedades mecânicas e estéticas, é 
necessário que tenham uma adequada conversão 
de monômeros em polímeros, ou seja, devem ser 
fotoativados adequadamente.7 Assim, uma 
irradiância baixa, como encontrada no grupo 1 (LED 
com ponteira removível e com fio de energia) 

Metodologia:
Para mensuração da irradiância foram utilizados 
aparelhos fotoativadores de diferentes marcas e 
características dos laboratórios e clínicas de ensino 
do Curso Técnico em Saúde Bucal da Escola 
Técnica de Saúde da Universidade Federal de 
Uberlândia.

A mensuração da irradiância foi realizada com 
radiômetro portátil (Eccel, Ribeirão Preto-SP), com 
sensibilidade entre 400 e 500 nm, diâmetro da 
célula de captação de luz de 12mm e leitura de 
saída em mW/cm2. Cada aparelho foi mensurado 3 
vezes, sendo adotado o valor da estabilização da 
irradiância em um intervalo de 10 segundos 
utilizado para fazer a média das mensurações e 

está definida como o valor da irradiância para cada 
amostra.



Os dados foram analisados estatisticamente por 
análise de variância de um fator, seguido de teste 
Tukey – com intervalo de confiança de 95%.

Considerando a grande variabilidade das 
marcas e características, estes aparelhos 
foram divididos em três grupos (n=10)

 Grupo 1: Aparelhos LED de primeira 
geração com ponteira removível e com fio 
de energia

 Grupo 2: Aparelhos LED de segunda 
geração com ponteira removível e com 
bateria (sem fio de energia)

 Grupo 3: Aparelhos LED de segunda 
geração sem ponteira removível e sem fio.

Figura 1: Média (desvio padrão) dos valores de irradiância (mW/
cm2) e comparação estatística (ANOVA de 1-Fator, Teste 
Tukey). Diferentes letras significam diferentes categorias 
estatísticas.
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poderia influenciar negativamente na qualidade do 

material restaurador. Neste caso, destaca-se que os 

aparelhos fotoativadores deste grupo eram 

aparelhos mais antigos e, em sua maioria, 

classificados como LEDs de primeira geração (com 

baixa tecnologia empregada) e que estavam em 

desuso clínico.



Considerando a praticidade dos aparelhos sem fio e 

o bom desempenho que estes apresentaram nesta 

pesquisa, vale destacar que alguns aparelhos com 

fonte de energia por bateria podem resultar em 

diminuição da irradiância e consequentemente 

diminuir as propriedades de resina composta 

conforme o nível de bateria é menor (Coltolux-

Coltene, Optlight Color-Gnatus, Bluephase-Ivoclair e 

Radii Plus-SDI),8,9 enquanto outros não influenciam 

nas propriedades da resina (Valo-Ultradent e Radii 

Expert-SDI).8 Destaca-se que, nesta pesquisa, todos 

os aparelhos foram mensurados com a carga da 

bateria sem carregamento planejado prévio ao teste, 

justamente para mensurar a realidade dos 

laboratórios e clínica de ensino. 



Considerando que a irradiância é uma mensuração 

onde faz-se a razão da potência de luz pela área, 

alguns fabricantes adotam a estratégia de reduzir a 

área da ponteira para aumentar a irradiância. No 

caso deste estudo, a área considerada para o 

cálculo da irradiância foi a área de destino, ou seja, 

a célula sensitiva do próprio radiômetro (12 mm), 

sendo maior do que o diâmetro da ponta de todos 

os aparelhos e consequentemente mantendo a 

padronização. Além disso, vale o destaque que 

outras características devem ser analisadas para 

analisar a qualidade de um LED e otimizar a 

fotoativação além da irradiância, como diâmetro da 

ponteira, homogeneidade na distribuição de luz, 

distância e inclinação do aparelho da cavidade, 

colimação do feixe de luz e atenção do operador.

Os fotoativadores de primeira geração e 
mais antigos apresentaram irradiância 
menor do que os aparelhos mais modernos;

Os profissionais devem-se atentar quanto a 
necessidade de modernizarem os aparelhos 
fotoativadores.

Conclusão:
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cadeira para o paciente e a não necessidade 
de desgaste dentário (ou mínimos, quando 
necessários) são as principais vantagens da 
técnica.

Aplicabilidade clínica: 

A resina composta é um material versátil e 
pode ser utilizado com múltiplas técnicas, 
direta ou indiretamente. A indicação desse 
material abrange suas propriedades 
mecânicas, ópticas e adesivas. A confecção 
de matriz de silicone transparente facilita a 
técnica de réplica do enceramento, 
previamente aprovado durante o mock-up. 
Além disso, a fotoativação, o acabamento e 
polimento extra-oral, o menor tempo de 

Palavras-chaves: Restaurações indiretas; 
Resina composta; Polimento; Matriz guia; 
Silicone transparente.

Introdução:
Entre as opções de materiais utilizados para 
confecção de restaurações, estão as resinas 
compostas e as cerâmicas. Os compósitos 
resinosos podem ser aplicados diretamente na 
cavidade preparada ou confeccionados de 
forma indireta, enquanto as cerâmicas são 
realizadas exclusivamente de forma indireta.1 
Tradicionalmente, a escolha da técnica é 
baseada na quantidade de substrato 
remanescente após a remoção de materiais 
antigos e/ou cáries, e podem ser empregadas 
tanto para reabilitação estética quanto para 
reabilitação funcional em dentes com desgaste 
oclusal ou incisal.2 Existe evidência que aponta 
que não há diferença quanto à longevidade de 
restaurações diretas e indiretas em resina 
composta. 3 



Na presença de grande destruição coronária, 
envolvimento de uma ou mais cúspides e 
desgastes extensos, a restauração indireta é 
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uma opção, pois apresenta alta resistência 
mecânica e longevidade, além de melhor 
distribuição de contatos oclusais, por ser 
realizada fora da boca, com articulação com 
antagonista.2 Dentre as formas de reabilitação 
com resina indireta, pode-se utilizar a técnica 
do silicone transparente, associado ao 
enceramento e modelo de gesso para trabalho. 
Em comparação à técnica direta, a indireta 
apresenta algumas vantagens, que podem 
variar de acordo com a habilidade e o 
conhecimento do operador. Entre alguns dos 
benefícios da técnica indireta, destacam-se a 
precisão do registro com fidelidade aos 
detalhes anatômicos oclusais, a redução do 
tempo clínico (paciente na cadeira), a 
previsibilidade da oclusão, a adaptação 
marginal e a redução dos efeitos negativos 
gerados pelas tensões de contração residual.2,3

cerâmicas em dissilicato de lítio nos incisivos 
superiores estavam presentes, o que 
provavelmente acelerou ainda mais o processo 
de desgaste dos dentes inferiores, associados 
com os fatores biocorrosivos (Figura 1). 

Assim, foram planejadas restaurações aditivas 
em todos os dentes inferiores pela técnica da 
matriz de silicone transparente. Para isso, o 
caso foi montado em articular semi-ajustável 
(ASA), utilizando a relação cêntrica como 
posição terapêutica de trabalho para realizar o 
enceramento (Figura 2). O enceramento foi 
transferido para os dentes a fim de realizar o 
ensaio restaurador com material bis-acrílico 
(Protemp 4, 3M) (Figura 3). No mock-up foram 
avaliados os movimentos de lateralidade e 
distribuição dos contatos oclusais, assim 
como, verificada a fonética do paciente. Com o 
projeto aprovado, o enceramento foi moldado 
com silicone transparente (Figura 4) para 
confecção da matriz guia (Elite Transparente, 
Zhermack) (Figura 5).

Objetivo:

Relato de Caso:

Considerando a importância das restaurações 
com materiais adesivos e a maior conservação 
da estrutura dentária, o objetivo deste artigo é 
relatar um caso clínico de reabilitação com 
restaurações anteriores e posteriores 
confeccionadas indiretamente pela técnica da 
matriz de silicone transparente.

Paciente jovem, sexo masculino, procurou 
tratamento odontológico com queixa a respeito 
do aspecto dos dentes inferiores. Ao realizar 
anamnese e exame clínico, constatou-se 
desgastes severos nos dentes inferiores, 
ausência de guias de lateralidade nos caninos 
e diagnóstico de bruxismo. Além disso, facetas 

Figura 1: Aspecto inicial em movimento de guia anterior 
(protrusão), evidenciando a severidade dos desgastes 
dentários nos dentes ântero-inferiores. Destaca-se a 
presença de facetas de dissilicato de lítio nos incisivos 
superiores.
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Figura 2: Enceramento realizado após montagem e 
planejamento em articulador semi-ajustável.

Figura 5: Matriz guia de silicone transparente pronta para 
confecção das restaurações indiretas em resina 
composta.

Figura 3: Ensaio restaurador (mock-up) com resina 
bis-acrílica (Protemp 4, 3M). Nesta fase, fonética, estética 
e contatos oclusais são avaliados, para verificar conforto 
do paciente.

Figura 4: Após a realização dos ajustes e aprovação do 
mock-up, foi realizada a moldagem do enceramento com 
silicone transparente  (Elite Transparente, Zhermack) para 
confecção da matriz guia.

Para a confecção das restaurações, a resina 

composta nano-híbrida (Forma, Ultradent) foi 

inserida na matriz transparente (Elite Transparente, 

Zhermack) (Figura 6) e transferida para um modelo 

de gesso de trabalho (não encerado). Com 

movimentos de  pressão digital (Figura 7), a matriz 

de silicone transparente foi posicionada e a resina 

passou a ocupar o volume “negativo” referente à 

cera. Após a fotoativação inicial através da guia 

transparente (Figura 8), esta foi removida e ciclos 

adicionais de fotoativação foram realizados – 

totalizando aproximadamente 60 segundos por 

face utilizando 1000 mW/cm2 (Valo, Ultradent). 

Ciclos complementares foram realizados, na 

potência de 3200 mW/cm2. Os excessos das 

restaurações foram removidos (Figura 9 e 10) e os 

ajustes proximais foram executados (Figura 11). 

Após o ajuste e prova das restaurações no modelo, 

aguardou-se 24 horas e então foi realizado o 

polimento das resinas compostas utilizando 

borrachas polidoras e pastas abrasivas com disco 

de pelo de cabra (Figura 12 e 13).
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Figura 6: Inserção de resina composta nano-híbrida 
(Forma, Ultradent) na matriz transparente. Indica-se 
realizar com dentes intercalados, para evitar união dos 
elementos vizinhos.

Figura 9: Restauração após a fotoativação e remoção da 
guia, ainda com extravasamento para as proximais.

Figura 10: Para os casos de excessos maiores, inicia-se a 
remoção dos excessos com disco de aço diamantado.

Figura 11: O refinamento do acabamento proximal é 
realizado com discos abrasivos flexíveis de granulação 
grossa, média, fina e extra-fina (Optidisc – Kerr).

Figura 7: A matriz de silicone transparente (Elite 
Transparente, Zhermack) é posicionada no modelo de 
trabalho (sem enceramento) com pressão digital. A resina 
composta deve preencher o “volume” negativo, referente a 
diferença entre o modelo de trabalho e o modelo 
encerado.

Figura 8: O silicone transparente (Elite Transparente, 
Zhermack) permite que a luz do fotoativador (Valo, 
Ultradent) promova a polimerização da resina composta. 
Após a foto-ativação inicial, a matriz de silicone é 
removida e fotoativações complementares são 
realizadas.
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A

B

Concluída a etapa de confecção das 
restaurações indiretas em resina composta 
(Figura 14), estas foram cimentadas com 
cimento resinoso sob isolamento absoluto 
(Figura 15). Após a cimentação, os ajustes 
necessários foram realizados com auxílio de 
carbono para as marcações dos contatos. Ao 
final do tratamento restaurador (Figura 16), o 
paciente recebeu uma placa oclusal acrílica e 
orientações quanto ao manejo dos fatores de 
risco e a necessidade de acompanhamento 
profissional para aumentar a longevidade das 
restaurações.

Figura 12: Após o período de 24 horas, o polimento é 
realizado com toda a sequência de borrachas polidoras 
(grossa, média e fina), iniciando da mais para a menos 
abrasiva (Jiffy, Ultradent). É importante destacar, que a 
irrigação é muito importante para evitar a fadiga da resina 
composta.

Figura 14: Aspecto das restaurações após a conclusão do 
polimento extra-oral. É possível verificar a excelente 
adaptação, lisura e brilho das restaurações indiretas.

Figura 15: Etapa de cimentação das restaurações com 
isolamento absoluto.

Figura 16: Restaurações em resina indireta cimentadas.

Figura 13: O polimento final é feito com disco de feltro e 
pasta diamantada de duas granulações: 1 e 0,5 micras 
(Diamond Polish, Ultradent).



A técnica de confecção de 
restaurações indiretas pela réplica do 
enceramento com silicone 
transparente é viável, apresenta alta 
previsibilidade e não necessita (para a 
maioria das situações) de desgaste 
dentário;

Conclusão:
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Discussão:
O desgaste dentário possui etiologia de caráter 
multifatorial, sendo tensão (abfração), 
biocorrosão e fricção (atrição, abrasão e 
erosão) os principais fatores etiológicos 
envolvidos.4,5 A tensão é, principalmente, 
resultado de forças oclusais aplicadas 
excentricamente à flexão do dente, 
ultrapassando os limites elásticos do mesmo, 
o que provoca microfraturas no esmalte e na 
dentina.6  A biocorrosão é um processo que 
envolve reações químicas entre ácidos e o 
elemento dentário, causando o desgaste.4 Já a 
fricção caracteriza-se como um desgaste 
mecânico decorrente de processos endógenos 
ou exógenos.6 Considerando esses fatores, é 
importante destacar que a elevada dureza das 
cerâmicas reforçadas por dissilicato de lítio 
pode acelerar o processo de desgaste dos 
dentes antagonistas em situações de 
parafunção combinada com o fator 
biocorrosivo.



De acordo com a literatura, a escolha entre as 
técnicas direta e indireta para restaurações 
posteriores em resina composta não possui 
influência relevante na longevidade das 
restaurações, que apresentam desempenho 
clínico similar a longo prazo.7 Porém, em 
situações de reconstruções maiores, a técnica 
indireta parece estar melhor indicada, pelo 
maior controle da distribuição dos contatos 
oclusais, seja pela técnica estratificada 
convencional, ou pela técnica da réplica do 
enceramento com matriz transparente. Esta 
última, descrita neste trabalho, apresenta a 
grande vantagem de transferir para as 

restaurações indiretas em resina composta, a 
anatomia previamente testada em boca 
durante o mock-up, com alta fidelidade e baixo 
custo financeiro e biológico, haja visto que, 
devido à maior resiliência da resina quando 
comparada à cerâmica, permite, na maioria das 
vezes, sua execução sem necessidade de 
preparo dental com pontas diamantadas, 
sendo o processo inteiramente aditivo.8 Assim, 
é papel do cirurgião-dentista dominar o 
conhecimento para executar ambas as 
técnicas, a depender das vantagens e melhores 
indicações de cada uma.



A Odontologia contemporânea baseia-se em 
restaurações minimamente invasivas. Por isso, 
é importante destacar que, em casos de 
desgaste dentário, temos o papel de restaurar, 
sempre que possível, de forma totalmente 
aditiva. Portanto, para se obter sucesso 
funcional e estético, o desgaste mínimo das 
estruturas sadias, ou até mesmo a ausência de 
preparo, tornam-se fatores pertinentes na 
escolha do tratamento9, que pode ser realizado 
com restaurações adesivas de resina 
composta tanto pela técnica direta quanto 
indireta.

iK Journal; 2021 (jan); 02 (01); 43-50

Artigo de Caso Clínico



50

iK Journal; 2021 (jan); 02 (01); 43-50

Artigo de Caso Clínico

Entre as vantagens desta técnica estão 
a fotoativação e acabamento 
/polimento extra-oral, a redução do 
custo, quando comparado à cerâmica 
e melhor distribuição de contatos 
oclusais, quando comparado à técnica 
direta.
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Aplicabilidade clínica: 

Pontas diamantadas são utilizadas para 
realização de inúmeros procedimentos 
odontológicos e são constantemente 
expostas a contaminantes.  Para prevenir a 
ocorrência de contaminação cruzada, esses 
materiais devem ser esterilizados a cada 
utilização, pois, além dos aspectos 
relacionados à biossegurança, os ciclos de 
esterilização não aceleram a perda da 
qualidade do padrão de diamantes e 
também não alteram a longevidade de uso 
das mesmas.

Palavras-chaves: Pontas diamantadas; 
Eficiência de desgaste; Esterilização.

Introdução:
As pontas diamantadas passam por um 
processo que une grânulos de diamantes à 
haste de aço inox, podendo apresentar diversas 
dimensões e formas.1 Essa fixação permite a 
união dos diamantes à haste por maior tempo 
e proporciona maior eficiência de desgaste.2  
Os grânulos de diamantes são cravados por 
eletrodeposição de níquel na matriz metálica, 
englobando de 50% a 60% da superfície da 
ponta ativa.3 Quantidade, distribuição, tamanho    
e    homogeneidade     do    tamanho desses 
grânulos são características que influenciam a 
eficiência de corte, definida como a quantidade 
de substrato que pode ser removida em um 
período de tempo determinado.4
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Os instrumentos rotatórios são frequentemente 
expostos à saliva, sangue e tecidos orais, 
sendo de extrema importância possuir 
medidas de controle de infecção nos 
consultórios odontológicos (Figura 1). Para 
evitar que ocorra contaminação cruzada, é 
essencial a esterilização destes materiais a 
cada uso.4 Nesse sentido, é necessária a 
avaliação da eficiência do desgaste das pontas 
diamantadas após sucessivos ciclos de uso 
em resina composta e repetidos ciclos de 
esterilização em autoclave.5

Figura 1: Utilização de ponta diamantada para desgaste 
de restauração em resina composta insatisfatória.
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Objetivo:
O objetivo deste estudo é analisar a influência 
dos ciclos de esterilização na qualidade da 
microgeometria (padrão dos diamantes) de 
pontas diamantadas submetidas ou não ao 
desgaste de resina composta.

2. Os grupos com ciclos de esterilização foram 
submetidos em autoclave (Sercon, 100L) com 
tempo de cada ciclo de 40 minutos, seguindo 
os protocolos de biossegurança.



3. Para os grupos com ciclos de desgaste em 
resina, foram confeccionados cilindros em 
resina composta (A2B, Z350, 3M) de 4mm de 
diâmetro por 2mm de altura e fotoativados 
com irradiância de 1000mW/cm² por 20s (Valo, 
Ultradent). Cada ciclo de desgaste foi realizado 
por 20 segundos com 10.000 rpm com 
contra-ângulo multiplicador 1:5 (KAVO) por 
único operador calibrado. 



4. Análise em microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) (LEO 435 VP, LEO Electron 
Microscopy) com aumento de 150 vezes em 
três tempos:

        1- Inicial;

        2- Após 10 ciclos;

        3- Após 15 ciclos.



5. As MEVs foram analisadas por 3 avaliadores, 
comparando se após os ciclos houve alteração 
da qualidade inicial da ponta diamantada. O 
critério adotado foi: 1- Sem alteração; 2- 
Pequena alteração; 3- Média alteração; 5- 
Grande alteração; 6- Inviabilidade de uso.

Metodologia:
1. Divisão das pontas diamantadas 1014 de 
granulação regular (KG Sorensen) em três 
grupos (n=3) (Figura 2):

Figura 2: Divisão das pontas diamantadas em 3 grupos 
controle: 1- Ciclos de Esterilização; 2- Ciclos de Desgaste 
em Resina; 3- Ciclos de Esterilização e Desgaste em 
Resina.
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Figura 3: Análise da microgeometria das pontas diamantadas de cada grupo por MEV com aumento de 150 vezes, sendo 
uma MEV inicial, outra após 10 ciclos e uma final, após mais 5, totalizando 15 ciclos.

Em relação à análise dos avaliadores (Figura 4), 
é possível perceber que houve manutenção na 
qualidade da ponta, mesmo após 15 ciclos de 
esterilização. Para os grupos somente com 
desgaste e esterilização associada ao 
desgaste em resina, a qualidade das pontas 

diamantadas após 10 ciclos foi similar ao 
inicial. Entretanto, após 15 ciclos, as pontas 
diamantadas foram avaliadas com pequena 
alteração da sua microgeometria para ambos 
os grupos.
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Resultados:
Ao analisar a microgeometria das pontas 
diamantadas por MEV (Figura 3), percebe-se 
que 15 ciclos de esterilização não 
promoveram nenhuma alteração no padrão 
dos diamantes. O grupo somente com 
desgaste e o grupo com esterilização 

e desgaste apresentaram pequena 
alteração do padrão dos diamantes 
somente após 15 ciclos. O grupo 
esterilização e desgaste apresentou 
resultado muito similar ao grupo somente 
com ciclos de desgaste em resina.
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Discussão:

Figura 4: Comparação das possíveis alterações da 
qualidade das pontas diamantadas baseada na análise 
dos 3 avaliadores. O primeiro gráfico representa o grupo 
submetido apenas à esterilização e demonstra que não 
houve alteração da qualidade mesmo após os 15 ciclos. O 
segundo gráfico representa o grupo submetido apenas ao 
desgaste em resina composta e o terceiro gráfico 
representa o grupo submetido ao desgaste e à 
esterilização, sendo que ambos demonstram que, 
inicialmente, nos 10 primeiros ciclos, não houve alteração, 
no entanto, ao final (totalizando 15 ciclos) houve pequena 
alteração.

Durante o uso clínico, os instrumentos 
rotatórios são frequentemente expostos a 
contaminantes. Para evitar a ocorrência de 

contaminação cruzada, esses materiais devem 
ser corretamente lavados, desinfetados e 
esterilizados.4 No entanto, alguns clínicos têm 
questionado quanto à possibilidade de danos 
causados pelos procedimentos de 
esterilização na eficiência das pontas 
diamantadas. No presente estudo, nota-se que 
a esterilização não influenciou negativamente o 
padrão de diamantes, mesmo após 15 ciclos 
de esterilização, e, consequentemente, o tempo 
de vida útil de uma ponta diamantada. É 
importante destacar que a eficiência de 
desgaste das pontas diamantadas e sua vida 
útil são, geralmente, influenciados pelo 
tamanho do grânulo de diamante, carga 
aplicada pelo operador, estrutura do dente ou 
material restaurador a ser removido e uso 
repetido.6 


Em relação ao preparo em resina, observou-se 
diminuição da qualidade da ponta somente 
após 15 ciclos. Da mesma forma, o grupo 
submetido a ciclos de desgaste e esterilização 
também apresentou perda de qualidade após 
15 ciclos. Este resultado sugere que a 
esterilização não teve efeito negativo na 
qualidade do instrumento, e sim, a única 
variável que influenciou nos resultados foi 
decorrente da utilização da ponta diamantada 
em resina composta. Além disso, em estudos 
periféricos, a eficiência de corte não foi 
alterada após repetidos procedimentos de 
desinfecção.5 É importante destacar que 
somente um fabricante foi avaliado, podendo o 
resultado não refletir um padrão para todas 
pontas diamantadas do mercado.
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A esterilização não influenciou 
negativamente na qualidade das 
pontas diamantadas;

O padrão dos diamantes sofreu 
pequena alteração após 15 ciclos de 
desgaste em resina composta.

Conclusão:
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Fotopolimerizadores estão presentes na rotina dos 
cirurgiões-dentistas e tornaram-se indispensáveis 
devido a sua ampla aplicabilidade clínica. Embora 
esta categoria de equipamentos possua usabilidade 
relativamente “simples”, é notório que fatores como 
a potência, tempo de exposição, diâmetro da ponta, 
angulação e a colimação do feixe luminoso 
oferecida pelo equipamento são de fundamental 
importância para o sucesso de procedimentos 
restauradores em geral. Para tanto, ao adquirir 
equipamentos com esta finalidade, tais 
características devem ser minuciosamente 
consideradas, uma vez que estudos têm mostrado 
que um pequeno grupo de fotopolimerizadores 
oferecidos pela indústria é realmente eficaz quando 
trata-se da obtenção de resultados satisfatórios 
frente à polimerização de materiais resinosos.



Sendo assim, quando abordamos sobre os 
fotoativadores que agregam qualidade sobre as 
atividades diárias de dentistas, o “VALO™ Grand”  da 
Ultradent é o destaque. Este aparelho é capaz de 
liberar luz de alta intensidade em amplo espectro 
(395 e 480nm) e polimerizar qualquer material 
odontológico fotoativável disponível no mercado.  O 
Valo Grand também apresenta um formato 
exclusivo, que permite acessar com maior facilidade 
a região posterior do arco maxilar e mandibular sem 
comprometer a ergonomia do operador e o 
paralelismo, que deve ser estabelecido entre a ponta 
ativa e a superfície a ser restaurada. Além disso, 
pode-se dizer que o tamanho da ponta ativa (12mm 
de diâmetro) possibilita melhor direcionamento e 
abrangência da superfície que será 
fotopolimerizada, reduzindo as chances de falha da 
solução restauradora.

Igor Cardoso, você tem o 
Valo Grand (Ultradent) na 
sua gaveta?

Mestre e Doutorando em Clínica Integrada (PPGO.UFU)

Especialista em Prótese

Professor do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI)

https://youtu.be/s9-W0H2Ft48


o que tem na minha gaveta?
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 34-36

O que tem na minha 
gaveta? – Fio Ultrapack 
e Espátula Fischer's 
(Ultradent)

36

O sucesso de alternativas reabilitadoras está 
diretamente relacionado com a correta moldagem 
do término cervical, boa adaptação marginal de 
peças protéticas, compósitos resinosos e 
contenção apropriada de fluidos bucais. Para isso, 
pode-se dizer que o afastamento gengival é 
substancial para a execução de moldagens de 
preparos, cimentação de elementos protéticos e 
restaurações em resina com envolvimento cervical. 
A dificuldade de inserção do fio afastador é uma 
intercorrência que ocorre, normalmente, por 
utilização de materiais e instrumentais 
inapropriados, como fios muito calibrosos ou pouco 
maleáveis e ausência de instrumento específico 
para a inserção do fio . Nestes casos, aumentam as 
chances de erros e injúrias ao tecido gengival.



Dois itens têm facilitado muito a rotina clínica dos 
dentistas: 1- a Espátula Fischer's Ultrapak Packers 
(espátula para a inserção de fios) e 2- o Ultrapak (fio 
para afastamento gengival), ambos oferecidos pela 
fabricante Ultradent. A Espátula Fisher’s apresenta-
se como uma ferramenta de extremidades 
ligeiramente serrilhadas (não cortantes) projetadas 
para se adaptar à superfície dos fios afastadores, 
facilitando sua inserção sem danificar os tecidos 
gengivais. Já o Ultrapak, caracteriza-se como um 
entrelaçado de fios de algodão, disponibilizados em 
diversas espessuras (#000, #00, #0, #1, #2 e #3), 
que são dotados de boa elasticidade e propriedades 
absorventes. Essas características conferem ao 
produto fácil utilização e a possibilidade de 
embebição.

Alexandre Machado, você 
tem o Fio Ultrapack e a 
espátula Fisher (Ultradent) 
na sua gaveta?

Professor da Universidade Federal de Uberlândia (ESTES.UFU)

Coordenador do grupo de Pesquisa LNC – UFU.

Mestre e Doutor em Clínica Integrada (PPGO.UFU)

Especialista em Prótese

https://youtu.be/ZyZivmnwdeM
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Bond e Ultra-Etch 
(Ultradent)
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A odontologia adesiva constitui-se por materiais 
capazes de estabelecer adesão entre estrutura 
dentária e materiais restauradores. Para tanto, a 
indústria tem buscado evolução constante desses 
produtos, com intuito de melhorar a rotina clínica de 
cirurgiões dentistas.



Assim sendo, diversos estudos vêm sendo 
executados buscando provar a eficiência e a 
indicação frente a diferentes utilizações 
relacionadas à aplicações específicas. Até o 
momento, pode-se diferenciar os produtos adesivos 
por diversas classificações, no entanto, distingui-los 
entre convencionais, autocondicionantes e 
universais aparenta ser a classificação mais 
apropriada para a compreensão destes materiais.



O Peak Bond, oferecido pelo fabricante Ultradent, 
configura-se como um adesivo convencional de dois 
passos fotopolimerizável. Este possui em sua 
composição etanol, metacrilato de 2-hidroxietilo, 
ácido metacrílico, óxido de fenil bis(2, 4, 6-
trimetilbenzoil)-fosfina, 2, 6-di-terc-butil-p-cresol e 
clorexidina. Componentes estes que permitem 

ótima resistência de união, fornecendo 
confiabilidade e resultados satisfatórios, assim 
como, os adesivos convencionais de três passos.



É importante destacar, que, pelo Peak Bond se tratar 
de um adesivo de condicionamento total, é 
necessário condicionar com ácido fosfórico tanto a 
superfície dentinária quanto o esmalte. O Ultra-Etch, 
também da Ultradent, é um gel suficientemente 
viscoso que evita a respectiva migração do ácido 
fosfórico a 35% para uma superfície indesejada. 
Além disso, o Ultra-Etch possui a propriedade de 
auto limite de profundidade, o que significa que o 
condicionamento ácido não excederá 
significativamente o limite de 1,9 μm de 
profundidade, mesmo quando permanecer por 
tempo superior ao preconizado, criando uma 
situação ideal para a adesão e reduzindo as 
chances de sensibilidade pós-operatória.

Interessou? 


Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam Peak Bond e Ultra-Etch (Ultradent).

15
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A união estabelecida entre alternativas 
restauradoras e elementos dentários tornou-se um 
processo amplamente estudado e de fundamental 
importância na odontologia contemporânea. Sendo 
assim, em decorrência da evolução, tais materiais 
vêm passando por reformulações em seus 
componentes, permitindo a simplificação do 
processo restaurador, reduzindo as chances de 
intercorrências e otimizando o tempo de trabalho. 
Para tanto, cabe a nós, cirurgiões-dentistas, 
compreender os diversos sistemas e produtos 
disponibilizados pela indústria, buscando materiais 
que nos forneçam segurança na otimização de 
resultados e no restabelecimento da saúde bucal, 
amenizando as chances de falhas técnicas oriundas 
da sensibilidade de tais compósitos.



Em consonância a isso, buscamos por materiais 
que sejam capazes de solucionar desafios 
rotineiramente enfrentados por dentistas em suas 
rotinas diárias. Um bom exemplo é a utilização do 
ácido fosfórico. Este material, por possuir 
propriedades quelantes, ao entrar em contato com a 
mucosa pode ocasionar desconforto ao paciente. 
Além disso, quando posicionado sobre a dentina 
profunda por tempo prolongado pode repercutir em 
sensibilidade pulpar. Portanto, entende-se que esta 

classe de materiais necessita de certa precisão em 
sua aplicação. 



Assim sendo, são esperados em materiais, como o 
Ultra-Etch (Ultradent), boa tixotropia, uma vez que tal 
propriedade dificulta o escoamento do material e 
facilita sua rápida remoção, podendo ser utilizado 
com segurança tanto para condicionamento ácido 
total quanto seletivo. Outro material que pode 
auxiliar na simplificação das práticas cotidianas de 
cirurgiões-dentistas é o Peak Bond, um adesivo 
convencional com primer/bond em um frasco único 
que pode ser aplicado de forma ágil, através de dois 
passos: condicionamento ácido total e aplicação do 
primer/adesivo. É importante frisar que este 
material possui quantidade relevante de partículas 
de carga inorgânica (7,5%), sendo indicado 
principalmente para o condicionamento de 
substratos envolvendo superfície de esmalte 
(Figuras 1 a 10).

Opinião:

Paulo V Soares

Professor da Universidade Federal de Uberlândia (FO-
UFU);

Pós-Doutorado University of Illinois – Chicago;

Fundador do Núcleo de Pesquisa em LNC-UFU.

Figura 1: Procedimento restaurador para restabelecimento de 
guia canino. Aplicação do ácido fosfórico à 35% sobre a 
superfície de esmalte.

Figura 2: Ácido fosfórico (Ultra-etch – Ultradent) sobre a 
superfície de esmalte por 30 segundos.
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Figura 3: Aplicação do sistema adesivo Peak Bond (Ultradent) 
sobre o substrato dentário.

Figura 6: Ajuste oclusal: remoção de interferências e 
reestabelecimento de guias canino.

Figura 7: Pré-polimento da anatomia utilizando disco de maior 
abrasividade.

Figura 8: Pré-polimento da superfície utilizando disco de menor 
abrasividade.

Figura 4: Fotoativação da superfície condicionada 
(posteriormente a evaporação do solvente proveniente do 
sistema adesivo) com Grand Valo (Ultradent).

Figura 5: Acréscimo em resina composta (Forma – Ultradent).
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Em se tratando de condicionadores ácidos 
fosfóricos, algumas propriedades são desejáveis 
como homogeneidade e baixo escoamento. 



A homogeneidade diz respeito à não separação de 
fases durante a aplicação do produto. Vou 
exemplificar para facilitar: se ao aplicar um ácido 
fosfórico, você viu um líquido transparente ser 
separado do gel azul, esse ácido não está 
homogêneo. 



Já o baixo escoamento é quem permite que 
possamos escolher a estratégia adesiva para 
aplicação, seja ela de condicionamento total 
(esmalte e dentina) ou seletivo (apenas esmalte). 
Produtos muito fluidos não permitem uma aplicação 
apenas em esmalte e acabam condicionando a 
dentina também, o que, dependendo do sistema 
adesivo a ser usado em seguida, pode não ser 
desejável. 



Esses são os principais motivos que EU USO E 
INDICO o condicionador ácido fosfórico 

 da Ultradent. Além das excelentes ULTRAETCH

Figura 9: Polimento utilizando Jiffy Natural Twist (Ultradent) de 
média abrasividade.

Figura 10: Polimento final utilizando Jiffy Natural Twist 
(Ultradent) de baixa abrasividade.

Opinião:

Profa. Raquel Passos

Sócia proprietária da clínica Sorrir Odontologia

Especialista em Dentística Restauradora pela 
Universidade Federal de Uberlândia

Especialista em Prótese pela Associação Brasileira de 
Cirurgiões Dentistas

Professora e Coordenadora do curso "Adesão & 
Cimentação" no Fahl Center em Curitiba-PR

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de 
Brasília

Consultora do iDent Brasil

Palestrante Nacional
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propriedades, a ponta aplicadora, blue micro tip, 
também garante mais acurácia na aplicação 
permitindo o controle do produto, sem serem 
condicionadas regiões indesejadas. 

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Figura 1: Condicionamento SELETIVO de esmalte com Ultraetch 
– Ultradent® (A). Condicionamento de esmalte e dentina com 
Ultraetch – Ultradent (B).

Opinião:

Prof. Alexandre Machado

Professor da Universidade Federal de Uberlândia – 
ESTES.UFU;

Coordenador do Grupo de pesquisa de Lesões Não 
Cariosos;

Especialista em Prótese Dentária;

Mestre e Doutor em Clínica Odontológica – PPGO.UFU.

A adesão é fundamental na prática odontológica de 
quase todas as especialidades: desde a colagem de 
attachment de alinhadores até restaurações 
extensas e/ou que exigem elevado resultado 
estético. Independente do procedimento, a adesão 
da interface adesiva deve ser maior do que a 
resistência ao cisalhamento e a tração, 
consequentes das forças funcionais (e 
parafuncionais), para maior longevidade do 
procedimento.



Além disso, vale destacar que o sistema adesivo é 
dividido em três etapas (que podem estar 
associadas nos mesmos frascos ou não), sendo: 
condicionador ácido, primer e bond (adesivo 
propriamente dito). A utilização do ácido fosfórico 
(normalmente entre 32% e 37%) é indicado em 
esmalte para sistemas adesivos 
autocondicionantes e universais, e também em 
dentina, para os sistemas adesivos de 
condicionamento total. Independente do protocolo 
adesivo utilizado, o ácido fosfórico deve possuir 
suficiente viscosidade, isso significa que não deve 
ser tão viscoso ao ponto de dificultar o 
espalhamento e aplicação do ácido, e não tão fluido 
que impeça o condicionamento de somente uma 
região de interesse. Nesse aspecto, o Ultra-Etch é 

A

B
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um ácido que cumpre todos esses requisitos, sendo 
de fácil aplicação e excelente tixotropia (Figura 1). 
Além disso, é possível observar baixa presença de 
bolhas comparado a outros ácidos do mercado 
(Figura 2).



Considerando as classificações dos sistemas 
adesivos, o adesivo Peak Bond é considerado uma 
parte do “condicionamento total de 2 passos”, ou 
seja, após o condicionamento do esmalte e dentina 
é aplicado o primer/bond (presentes em um único 
frasco). Sendo um adesivo de condicionamento 
total e por possuir 7,5% de carga inorgânica, o Peak 
Bond é indicado, principalmente, para adesão de 
restaurações com predominância de área adesiva 
em esmalte. Vale destacar que, em um estudo 
clínico randomizado executado pelo nosso grupo de 
pesquisa (LNC-UFU), não houve sensibilidade 

pós-operatória espontânea ao restaurar cavidades 
de lesões não cariosas nas restaurações avaliadas 
ao utilizar sistema adesivo de condicionamento 
total de dois passos (Ultra-etch e Peak Bond) 
(Figura 3).1

Figura 2: Em comparação com outro ácido condicionando 
esmalte/dentina, é possível observar em microscópio portátil 
uma maior homogeneidade do Ultra-Etch, assim como ausência 
de bolhas.

Figura 1: Etapas clínicas de procedimento restaurador de Lesão Cervical Não Cariosas com protocolo de condicionamento seletivo do 
esmalte (Ultra-Etch, Peak SE e Peak Bond).

Figura 3: Etapas clínicas de procedimento restaurador de Lesão Cervical Não Cariosas com protocolo de condicionamento total (Ultra-
Etch e Peak Bond).

1- Machado, AC; Soares, PV; et al. Avaliação laboratorial e clínica de protocolos restauradores de Lesões Cervicais Não Cariosas. Tese de 
doutorado. 2018.
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A cimentação adesiva é complexa e um desafio, 
principalmente quando se trata de área de mais 
dificuldade de acesso, como dentina radicular – 
cimentação de retentores. Por isto, é importante 
utilizar cimentos resinosos com alta tecnologia 
empregada e com confiabilidade, seja por ampla 
utilização no âmbito clínico e por comprovações 
científicas.



O Maxcem Elite Universal, da Kerr, simplifica a 
prática clínica, pois é um cimento autoadesivo e 
auto-condicionante, ou seja, ele já é responsável 
pelo processo de condicionamento e adesão à 
estrutura, não sendo dispensável o 
condicionamento com ácido fosfórico e utilização 
de primer/adesivo. Este cimento é indicado para 
restaurações indiretas como coroas e cimentação 
de retentores intrarradiculares (como pino de fibra 
de vidro), devido a sua simplificação técnica, alta 
resistência adesiva (presença de monômero GPDM, 
também presente na família de adesivos OptiBond) 
e manipulação previsível. Outro ponto importante de 
destacar, é que o Maxcem Elite Universal (Kerr), 

apresenta um iniciador de polimerização química 
(REDOX) livre de Amina terciária e peróxido de 
benzoíla, resultando em cimentos mais estáveis em 
relação a cor, por não ocorrer oxidação. 

6

Você utiliza cimentos resinosos 
autoadesivos na sua rotina de 
atendimento? 



Pensando em facilitar a vida do dentista, esta 
coluna traz o parecer de três grandes dentistas 
no tema e sua experiência clínica e/ou 
científica na utilização de cimentos resinosos.

Interessou? 


Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam o cimento resinoso autoadesivo 
Maxcem Elite Universal (Kerr)
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O cimento Maxcem Elite associa eficiência e 
simplificação de etapas na cimentação de 
retentores intrarradiculares. Esse procedimento é 
um desafio para nós clínicos. Com o Maxcem Elite 
reduzimos etapas críticas como condicionamento 
ácido e aplicação de sistema adesivo dentro do 
conduto radicular (Figuras 1.1 a 1.12). Dessa forma 
tenho um protocolo mais simples e que me garante 
resultados seguros. De fácil manipulação, bom 
tempo de trabalho, 4 opções de cores e com 
excelente custo benefício: eu uso, eu indico!

Opinião:

Prof. Maria Paula Borghi

Especialista em DTM e Dores Orofaciais

Instagram.com/DicasDaDentista  e /
DicasParaDentistas

YouTube.com/DicasParaDentistas

Figura 1.1: Reanatomização de pino de Quartzo RTD com resina 
composta Harmonize

Figura 1.2: Fotopolimerização da resina no pino

Figura 1.3: Lavagem do conduto com soro fisiológico

Figura 1.4: Remoção dos excessos de umidade com cone de 
papel absorvente
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Figura 1.5: Injetando o cimento Maxcem Elite dentro do conduto 
usando a ponta intra canal

Figura 1.8: Fotoativação

Figura 1.9: Porção coronária preparada para moldagem ou 
escaneamento

Figura 1.10: Dente isolado para cimentação da coroa

Figura 1.6: Introduzindo o pino reanatomizado  dentro do 
conduto

Figura 1.7: Removendo os excessos
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Durante o processo de fotoativação, os materiais 
resinosos (resinas compostas, cimentos, etc.) 
sofrem um fenômeno denominado contração 
volumétrica de polimerização em função da 
conversão de monômeros em polímeros. A 
alteração de densidade, manifestada em contração 
volumétrica, torna o material resinoso mais rígido e 
capaz de gerar tensões na interface de união, 
material restaurador e estrutura dental. Portanto, é 
fundamental que o cirurgião-dentista conheça os 
efeitos da contração de polimerização e saiba como 
controlar as tensões geradas durante a confecção 
de restaurações ou cimentações adesivas. 



Nos procedimentos de cimentação de retentores 
intrarradiculares ou restaurações indiretas (coroas, 
onlays, inlays, table tops) com cimentos resinosos 
de natureza dual (polimerização física (luz) e 
química) é essencial que o clínico aguarde 5 
minutos para realizar a polimerização final (luz). Na 
figura 2.1, podemos observar os resultados do teste 
de extensometria para cálculo da contração pós-gel 

Figura 1.11: Aspecto final após cimentação.

Figura 1.12: Aspecto final após cimentação e remoção do 
isolamento.

Opinião:

Prof. Dr. Crisnicaw Veríssimo

Professor da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás.(FO-UFG)

Mestre e Doutor em Odontologia pela Universidade 
Federal de Uberlândia. 

Pós-doutor em Odontologia pela Universidade Federal 
de Uberlândia. 

Coordenador do Grupo de pesquisa em Biomecânica 
Aplicada à Odontologia - BIOMAT-UFG.



iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 05-12

Eu uso, eu indico

10

do cimento resinoso MaxCem Elite Universal (Kavo-
Kerr) em função do tempo para fotoativação do 
cimento após a manipulação: (A) Fotoativação 
imediata, (B) Fotoativação após 3 minutos da 
manipulação, e C) Fotoativação após 5 minutos da 
manipulação. Observe que a fotoativação (VALO 
Cordless - Ultradent) realizada 5 minutos após a 
manipulação diminuiu significativamente os valores 
de contração pós-gel. Mas o que isso implicará no 
processo de cimentação adesiva? A resposta é 
muito simples, aguardando 5 minutos para realizar a 
fotoativação, a polimerização química do cimento 
dual será responsável pela maior porcentagem do 
grau de conversão de monômeros em polímeros, e 
consequentemente, da contração volumétrica. Esse 
processo também pode ser observado facilmente 
na fase inicial das curvas de contração pós-gel do 
cimento (Figura 2.1). Como o processo de 

polimerização química é lento e gradual    
(aguardando 5 minutos), conseguimos reduzir 
significativamente a contração pós-gel e as tensões 
geradas no processo de cimentação (Figura 1.2C). A 
literatura também demonstra que as propriedades 
mecânicas do cimento (módulo de elasticidade e 
Dureza Vickers) também melhoram em função da 
fotoativação após 5 minutos da manipulação. 

Eu recomendo a utilização do cimento resinoso 
MaxCem Elite Universal, pois o monômero GPDM, 
presente neste material, fornece flexibilidade para 
utilização do cimento em diversos modos (com ou 
sem adesivo) simplificando a técnica de cimentação 
adesiva. Além disso, O cimento resinoso MaxCem 
Elite Universal apresenta baixo valor de contração 
pós-gel (após 5 minutos) e promove diminuição das 
tensões de polimerização durante a cimentação 
adesiva nesta condição testada.

Figura 2.1: Curvas de contração pós-gel do cimento resinoso universal MaxCem Elite Universal. A) Fotoativação imediata; B) 
Fotoativação após 3 minutos da manipulação e C) Fotoativação após 5 minutos da manipulação.
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Figura 2.2: Distribuição das tensões geradas após a contração 
de polimerização do cimento resinoso universal MaxCem Elite 
Universal. Observe os menores valores de tensão quando a 
fotoativação é realizada 5 minutos após a manipulação/
cimentação (C).

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Opinião:

Prof. Dr. Bruno R Reis

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Quando estou frente a uma etapa clínica de 
cimentação de coroas ou, então, de pinos de fibra 
de vidro (Figura 3.1), o meu cimento de escolha é 
um cimento resinoso auto-adesivo, como o Maxcem 
Elite da Kerr. O motivo da escolha desse cimento é 
ustificável por, nestas situações, o protocolo é 
simples, a adesão é confiável e, principalmente em 
casos de retentor intrarradicular, o protocolo de 
adesão a dentina radicular com adesão com auto-
adesivo é mais confiável do que você condicionar a 
dentina do canal radicular. Fica a dica de um 
cimento que eu uso e indico: Maxcem Elite – Kerr.
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Figura 3.1: Etapa de cimentação de retentor intrarradicular de 
fibra de vidro com o cimento Maxcem Elite Universal.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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O que tem 
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RelyXMR U200:



Para quem busca praticidade, o RelyXMR U200, 
cimento resinoso autoadesivo dual dispensa a 
etapa de condicionamento com ácido fosfórico 
e aplicação de primer/adesivo no substrato 
dental. Com aproximadamente 70% de 
partículas inorgânicas (em peso), este cimento 
apresenta boa fluidez sob pressão – o que 
facilita o assentamento da restauração indireta 
ao dente. A remoção dos excessos também é 
bem fácil durante a cimentação.



As principais indicações clínicas são para 
restaurações indiretas com preparos não muito 
expulsivos (como coras cerâmicas) e, 
principalmente, cimentação de retentores 
intrarradiculares. 



Dica clínica 1: atente-se à profilaxia do dente, 
pois não é recomendado o uso de bicarbonato 
de sódio, clorexidina, tergentol, EDTA, água 
oxigenada, etc. Recomenda-se a limpeza com 
pedra pomes e água ou hipoclorito de sódio 
(2,5 a 5,25%).



Dica clínica 2: Não é necessário o tratamento 
do dente, porém a restauração indireta deve 
ser tratada conforme a recomendação do 
fabricante do material da mesma.

Dica clínica 3: Para a cimentação de pinos, a 
apresentação automix facilita a inserção 
dentro do conduto. Não utilize pontas lentulo 
para a inserção do cimento, pois o 
aquecimento pode acelerar a presa do 
material.

Vídeo: utilização do RelyXMR U200 em atividade clínica pelo 
Prof. Paulo Vínícius

https://youtu.be/86pXN47f3nE


RelyXMR Ultimate:



Menos frascos e menos passos em 
cimentação resinosa adesiva dual. Livre de 
amina, tem em sua composição (met-)acrilatos 
bifuncionais e aproximadamente 43% de 
partículas inorgânicas em volume, 
apresentando excelente resistência de união e 
alta estabilidade de cor, sendo indicado, 
especialmente, para regiões estéticas e casos 
mais desafiadores, como em situações de 
diferentes espessuras e opacidades de 
restaurações. O RelyXMR Ultimate deve ser 
utilizado com o adesivo Single Bond Universal, 
no modo “condicionamento total” ou “auto-
condicionante”. Suas aplicações clínicas são: 
facetas, pinos, próteses parciais posteriores 
(inlay, onlay e overlay) e coroas, cimentadas 
sobre dentes ou implantes. 



Dica clínica 1: Caso queira auxílio na seleção 
de cor, utilize as pastas de prova RelyXMR Try In, 
cujas cores são compatíveis com as do 
RelyXMR Ultimate.



Dica clínica 2: Para cimentação de facetas 
mais espessas ou leitosas, onde a passagem 
de luz através do material seja reduzida, utilize 
o RelyXMR Ultimate, para assegurar a 
polimerização. Somente atente-se ao tempo de 
trabalho mais curto quando comparado com 
um cimento somente fotoativado RelyXMR 
Veneer.
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Professor da Universidade Federal de Uberlândia (FO-UFU)

Pós-Doutorado University of Illinois-Chicago.

Sócio Fundador iKnow

Sócio Fundador Visage

Paulo Vinícius Soares, 
você tem RelyXMR U200 
e RelyX™ Ultimate na 
sua gaveta?

https://youtu.be/tOY1oNcqbG8
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O que 
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por Cláudio Sato, Fabiano Marson e Bruno R Reis
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O KG Stick é um dispositivo que facilita a rotina 
do clínico. É indicado para transporte e 
posicionamento de facetas laminadas, lentes 
de contato cerâmicas e resinosas, 
restaurações de cerâmica e resina, parafusos 
de intermediários e prótese sobre implante e 
bráquetes ortodônticos. 



O stick é um aplicador de ponta adesiva que 
traz segurança no manuseio, e comodidade no 
acesso a regiões de maior dificuldade. Além de 
diminuir o risco da peça se soltar da mão e 
facilitar a adaptação ao preparo.



Para utilizar o KG Stick, basta secar a 
superfície do material que deseja aderir e 
realizar uma leve pressão com a ponta ativa. 
Para soltar o KG Stick do objeto desejado, 
basta realizar um movimento de torção/giro do 
KG Stick que é facilmente removido.

Figura 1.1: KG Stick utilizado para aderir em faceta cerâmica 
para transporte (A) e tratamento da superfície interna com ácido 
fosfórico (B).

A

B
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Mestre em Materiais Dentários

Doutor em Biotecnologia

Especialista em Dentística e Ortodontia/Ortopedia

Autor do Livro SIMPLE

Cláudio Sato, você 
tem – KG Stick 

(KG Sorensen) na 

sua gaveta?

Figura 1.2: O KG Stick facilita trabalhar com restaurações 
indiretas muito delicadas, como laminados cerâmicos.

Figura 1.3: Durante a cimentação, o KG Stick permite menor 
possibilidade de contaminação do cimento da interface, pois 
evita o contato com a luva.

https://youtu.be/n_tDs-P7UT8
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O material Panasil da Ultradent é uma silicona de 
adição de alta precisão, considerado um 
elastômero para moldagem por adição. Os 
elastômeros (silicona de adição) são 
amplamente utilizados como materiais de 
moldagem devido à reprodução adequada de 
detalhes, recuperação elástica de deformação, 
estabilidade bidimensional e contração de 
polimerização inferior a 0,05%.1,2,3 A 
estabilidade dimensional de um material de 
impressão reflete sua capacidade de manter a 
precisão ao longo do tempo que, de acordo com 
a especificação nº 19 da ADA, materiais de 
impressão devem ser capazes de reproduzir em 
detalhes de 25 µm ou menos.4,5 De acordo com 
a ISO 4823. 



O Panasil possui todos esses requisitos além das 
propriedades hidrófilas, alta resistência à ruptura, 
precisão dimensional e alta capacidade de 
recuperação após deformação. Assim como no 
silicone por condensação, há a presença de um 
polidimetilsiloxano, porém, no caso do silicone 
por adição, o grupo terminal é vinil. A reação que 
leva à polimerização do material é uma reação 
de adição, o que origina o nome desta classe de 
material. 



Na silicona de adição não há formação de 
subprodutos, como ocorre com os silicones de 
condensação. Isto faz com que não haja 
substâncias que possam ser perdidas do molde, 
trazendo uma alta estabilidade dimensional. No 
Panasil, a estabilidade é de até 14 dias sem que 
haja distorção que inviabilize o uso do molde, 
além do duplo vazamento que traz praticidade, 
economia de tempo e diminuição de custo para o 
cirurgião-dentista por não necessitar de prova do 
coping da futura prótese, ou seja, uma sessão 
clínica a mais.6

KIT DO PANASIL



Este material é dividido em material denso (pesado) 
e leve. O material de consistência densa (putty) 
acompanha dois potes de 450ml (pasta-base e 
pasta catalisadora totalizando 900ml o maior dessa 
categoria), sendo manipulado em quantidades 
iguais, usando-se os medidores fornecidos pelo 
fabricante. Uma maneira alternativa e mais precisa 
de dosagem é utilizar uma balança para a 
determinação de quantidades iguais, em massa. 
Estas devem ser manipuladas com a ponta dos 
dedos até que a cor fique homogênea e dentro do 
tempo indicado. Evite manter o material por muito 
tempo nas mãos, pois o aumento da temperatura 
reduz o tempo de trabalho. 



A silicona leve vem em cartuchos pré-dosados, para 
uso em conjunto com pontas aplicadoras, traz 
vantagens como: dosagem correta, menor 
contaminação, ausência de bolhas geradas em 
espatulação, possibilidade de aplicação direta do 
material na cavidade bucal, facilidade de troca e uso 
de diferentes consistências e tipos de pastas. 



Os cartuchos do material leve têm 3 opções de 
fluidez XLIGHT, LIGHT e REGULAR.



Mestre e Doutor em Dentística -UFSC

Post Doutorado em Clínica Odontológica UEM 

Professor e coordenador de cursos de Especialização/
Atualização na Dental Press-Maringá/Pr, CPO em 
Presidente Prudente/SP (EcoAcademy/SP) e 
Universidade Tuiuti-Curitiba/Pr 

Publicou 160 artigos, 8 capítulos e 2 livros
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Indicações e técnicas de moldagem:



XLIGHT E LIGHT
 técnica de moldagem de dois passos (pesado depois 

leve) e a técnica de um passo – simultânea (pesado 
e leve juntos) para qualquer tipo de preparo protético. 
OBS: técnica de moldagem de 2 passos (pesado 
depois leve); precisa criar um pequeno alívio para o 
material leve. Ex: folha espaçadora, moldar antes do 
acabamento do preparo, papel filme, isotape/"veda 
rosca" ou até mesmo “movimentando o material 
pesado”. OBS: técnica de moldagem 1 passo (leve e 
pesado junto);  trabalhar com auxiliar para ter mais 
controle do procedimento no ato de moldagem.



REGULA
 Moldagem Prótese Sobre Implant
 Retentores intrarradiculare
 Moldagens para próteses dentais removívei
 Técnica semi-direta usado como silicona de modelo                                                              

OBS: podendo trabalhar na técnica de 1 passo ou 2 
passos dependendo do procedimento e do 
profissional.

PONTAS MISTURADORAS



Na ponta do cartucho, são acopladas pontas 
misturadoras que promovem a correta mistura entre 
pasta-base e pasta-ativadora. Mesmo sendo uma 
opção de alta praticidade, alguns cuidados são 
importantes: 



No primeiro uso do cartucho, recomenda-se dispensar 
um pouco do material antes de acoplar a ponta de 
mistura. Devido à armazenagem, pode ser que as 
porções iniciais se alterem. Se usadas, podem entupir 
a ponta misturadora ou gerar um material fora da 
proporção correta e propriedades alteradas.



Use sempre as pontas misturadoras compatíveis com 
cada tipo de cartucho. Após o encaixe da ponta de 
mistura, deve-se descartar a primeira quantidade 
misturada (uma quantidade equivalente a uma ervilha, 
como referência). Esta primeira porção apresenta 
mistura inadequada, pois as pastas têm consistências 
diferentes e acabam por não serem dispensadas em 
mesmo volume, até que a ponta se encha de mais 
material.7 

Uma vez removida a tampa que vem com os 
cartuchos, estas devem ser descartadas e nunca 
retornar ao cartucho, que deve ser guardado com a 
última ponta misturadora utilizada, após ser 
desinfetada ou cortada. O retorno da tampa pode 
causar polimerização parcial de uma das pastas e 
consequente entupimento da ponta misturadora, 
como na imagem a seguir (Figura 2.1).

Figura 2.1: Encaixe da ponta misturadora do material. Ponta 
misturadora colibri (MixPac)

https://youtu.be/QMY1q2m0ztM
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O polidor Jiffy Natural consiste em duas 
borrachas espirais (amarela e branca), sendo 
assim, é definido como um sistema de 
borracha de dois passos. Este polidor é bem 
indicado para o polimento de resinas 
compostas em geral e também de resinas do 
próprio fabricante/empresa (Forma, Ultradent), 
levando a um bom desempenho e obtenção de 
brilho superficial. O seu formato em espiral 
facilita o acesso em áreas proximais e 
cervicais, mas é importante lembrar que os 
passos que antecedem o seu uso devem ter 
sido realizados de forma adequada, como: 
fotoativação suficiente e uso de instrumentos 
que não geram fadiga da resina composta no 
momento da finalização da forma (exemplos: 
discos abrasivos ou brocas multilaminadas).



Visto que o polimento consiste em riscar a 
superfície em uma sequência decrescente de 
granulação até que os riscos gerados serem 
tão finos que se tornam imperceptíveis, o 
polidor Jiffy Natural deve ser utilizado na 
seguinte sequência: primeiramente a borracha 
amarela (média granulação), realizando a 
etapa de pré-polimento e em seguida a 
borracha branca (fina granulação), realizando a 
etapa de polimento final.

Figura 3.1: Jiffy Natural de granulação média – Amarela.
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Figura 3.2: Jiffy Natural de granulação fina – Branca.

Figura 3.3: O Jiffy Natural é uma excelente indicação para 
polimento da resina FORMA (Ultradent).

https://youtu.be/jmBAPdzwHFc
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eu indico
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Resinas Fluidas:

FiltekMR Supreme 
Flowable Restorative e

FiltekMR Bulk Fill Flowable 
Restorative (3M).
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Você utiliza resinas fluidas na sua rotina de 
atendimento? Além disso, quer dicas sobre 
materiais que alguns clínicos e professores 
experientes usam e indicam? Venha conhecer mais 
profundamente estas duas opções restauradoras:

6

FiltekMR Supreme Flowable 
Restorative:



Resina fluida de baixa viscosidade que contém 
Nanotecnologia 3M, com 100% das partículas 
de carga de tamanho nanométrico (65% em 
peso). Essa tecnologia resulta em excelente 
resistência ao desgaste e retenção de brilho e 
polimento. Com uma ampla gama de 
indicações, é o produto ideal para 
procedimentos estéticos com incrementos de 
até 2mm, como, por ex: classe III, V, reparos, 
alívio de áreas retentivas, dentre outros*. 



Além disso, a nova seringa para resina fluida 
oferece melhorias. Com seu design mais 
ergonômico para melhorar o conforto e a 
facilidade de dispensar, praticamente nenhuma 
bolha e desperdício, e ponta dobrável, para 
melhor acesso ao preparo cavitário. 

FiltekMR Bulk Fill Flowable 
Restorative:



Resina tipo bulk fill fluida que permite a 
aplicação em incremento de até 4 mm. Com 

64,5% de carga em peso, apresenta elevadas 
propriedades mecânicas, como resistência à 
flexão, resistência à compressão, resistência 
ao desgaste, resistência à tração diametral, 
com baixa deflexão de cúspides. Com 
excelente adaptação e baixa tensão de 
contração de polimerização (stress de 
contração), permite o uso em incrementos de 
até 4 mm, sendo indicada para base/
forramento, classes I, II, III e V, selante de 
fóssulas e fissuras, confecção de núcleo de 
preenchimento quando houver metade da 
estrutura da coroa remanescente, dentre 
outras indicações*.   



Assim como a FiltekMR Supreme Flowable 
Restorative, a nova seringa oferece design 
mais ergonômico, conforto e facilidade de 
dispensar o material na cavidade, com 
praticamente nenhuma bolha e desperdício e 
ponta dobrável para melhor acesso ao preparo 
cavitário.

Interessou? 
Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam as resinas FiltekMR Supreme 
Flowable Restorative e FiltekMR Bulk Fill 
Flowable Restorative – 3M.

*Consulte as instruções de uso para mais informações.
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O aprimoramento da tecnologia de partículas e de 
monômeros também trouxeram as resinas flow para 
a era das resinas BULK, e, atualmente, temos no 
mercado resinas flow com a possibilidade de serem 
inseridas e polimerizadas em até 4mm de 
espessura, sendo base restauradora e necessitando 
de cobertura de 2mm de uma resina de maior 
resistência mecânica na oclusal, na chamada 
técnica “BULK and BODY”. Uma das limitações 
apresentadas pelas resinas flow, que era a 
incorporação de bolhas durante o processo de 
inserção da resina, foi recentemente sanada com o 
lançamento da nova tecnologia de seringas pela 
3M. O novo sistema de êmbolo e pontas, faz com 
que a resina seja extruída da seringa praticamente 
sem a formação de bolhas que possam 
comprometer mecânica e esteticamente a 
restauração executada.



Definitivamente, as resinas flow são produtos de 
altíssima versatilidade na clínica diária, e eu uso e 
indico a FiltekMR Bulk Fill Flowable Restorative e a 
FiltekMR Supreme Flowable Restorative da 3M.

As resinas flow ou flowable, são resinas compostas 
que apresentam um maior escoamento, menor 
módulo de elasticidade (rigidez) e uma menor 
quantidade de carga inorgânica quando 
comparadas com compósitos restauradores 
tradicionais. Surgiram nos anos 90, como indicação 
inicial para a restauração de áreas cervicais, 
justamente por apresentarem menor rigidez e maior 
compatibilidade com as tensões que as lesões 
cervicais exigem do material restaurador. Algumas 
características destes produtos contudo, como sua 
capacidade de adaptação às paredes internas das 
cavidades e suas propriedades físicas que 
possibilitam um excelente controle das tensões de 
contração, acabaram por dar-lhes outras indicações 
clínicas, como por exemplo primeira camada de 
material restaurador em restaurações posteriores, 
principalmente em cavidades de maior tamanho. A 
forma de apresentação em seringas e facilidade de 
inserção do material em pequenas cavidades, 
também acabaram por aumentar o leque de 
indicações do produto, que atualmente também é 
indicado para pequenas cavidades oclusais, desde 
que fora de áreas de solicitação oclusal, classes III, 
reparos marginais em restaurações diretas e 
indiretas, núcleos de preenchimento, selamento de 
fóssulas e fissuras.

Opinião:

José Carlos Garófalo

Especialista e Mestre em Dentística

Figura 1: Dentes 44 e 45 com LCNC.

Figura 2: Dentes 44 e 45 com LCNC.
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Figura 3: Isolamento absoluto Figura 7: Aplicação da Resina FiltekMR Supreme Flowable 
Restorative.

Figura 4: Condicionamento ácido seletivo do esmalte.

Figura 8: Restaurações pré acabamento.

Figura 5: Aplicação ativa do adesivo Single Bond Universal.

Figura 9: Restaurações finalizadas

Figura 6: Fotoatvação com EliparTM DeepCure-L. Figura 10: Restaurações finalizadas.
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

José Roberto Moura

Especialista em Dentística Restauradora

Mestre em Prótese Dentária.

Presidente da Federação Internacional de Odontologia 
Estética (IFED) (2010-2021)

Diretor Conselheiro da AMED (Academy of 
Microscopic Enhanced Dentistry, EUA – 2007-2011)

Presidente em exercício da Sociedade Brasileira de 
Odontologia Estética (SBOE)

Opinião:

As resinas compostas podem ser classificadas de 
várias maneiras e uma delas é com relação à sua 
consistência. Temos as resinas de alta densidade 
conhecidas no passado (erroneamente) como 
"condensáveis"; as de média densidade que são 
maioria e as mais comumente usadas nos 
procedimentos restauradores; e também as de 
baixa densidade ou “flowables". Estas últimas 
apresentam baixa viscosidade e são geralmente 

utilizadas em pequenas e médias cavidades ou 
como base restauradora. Elas fluem mais 
facilmente em áreas retentivas e difíceis de 
preencher com materiais mais espessos, 
promovendo uma melhor adaptação da resina na 
cavidade.



As resinas tipo “flowable” são apresentadas em 
seringas com uma ponta fina e flexível para auxiliar 
sua inserção. No entanto, tradicionalmente, estas 
resinas apresentavam menor dureza e maior 
contração de polimerização que as resinas 
restauradoras de média densidade, muito 
provavelmente pelo menor conteúdo de carga. 
Atualmente estas resinas consistem de partículas 
menores, em maior quantidade e em arranjos 
diferentes melhorando assim suas propriedades 
físicas.



Além das resinas restauradoras fluidas também 
encontramos as resinas tipo “Bulk fill flowable” que 
apresentam uma menor contração de polimerização 
e maior profundidade de cura. Na nossa prática 
clínica, utilizamos com muita frequência estas 
resinas mais fluidas, em especial as tipo “bulk”, 
principalmente nas restaurações posteriores, de 
maneira isolada nas cavidades bem pequenas ou 
como base nas restaurações mais amplas. No 
entanto, no nosso dia a dia, como trabalhamos todo 
o tempo com alta magnificação utilizando um 
microscópio operatório, a grande quantidade de 
bolhas que encontrávamos nestas resinas 
dificultava demais o nosso trabalho, pois podíamos 
observar que atrapalhavam a homogeneidade da 
camada que estávamos aplicando ou nas pequenas 
cavidades que estávamos preenchendo. Este fato 
se tornou altamente estressante durante os 
procedimentos clínicos.



Agora, com as novas resinas da 3M, a FiltekMR 
Supreme Flowable (nanoparticulada) e a FiltekMR 
Bulk Fill Flowable (microhíbrida) este problema foi 
perfeitamente contornado. Estas resinas 
apresentam seringas especialmente desenhadas 
que praticamente eliminam todas as bolhas durante 
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sua aplicação, além de serem resistentes e 
apresentarem relativa baixa contração de 
polimerização. As pontas aplicadoras também são 
mais flexíveis e quando dobradas não diminuem o 
fluxo de extrusão do material. Estes são aspectos 
que realmente fazem a diferença nas nossas 
restaurações e no fluxo de trabalho. Por isso eu uso 
e indico.

Figura 1: Caso Inicial. Figura 5: Evaporação do solvente.

Figura 4: Aplicação adesivo Single Bond Universal.

Figura 2: Dente preparado.
Figura 6: Fotopolimerização pelo tempo adequado com um 
ótimo aparelho.

Figura 3: Condicionamento seletivo do esmalte com ácido 
fosfórico.

Figura 7: Aplicação da FiltekMR Supreme Flowable A2 na caixa 
proximal ao longo da interface entre a matriz e o dente. Não se 
faz a fotopolimerização neste momento.
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Figura 8: Aplicação da FiltekMR Universal contra a matriz e a 
resina flowable reconstruindo a parede proximal.

Figura 12: Observar a ausencia de bolhas.

Figura 9: Contorno da crista marginal com uma espátula bem 
fina.

Figura 13: Restauração completada com uma camada única de 

resina FiltekMR Universal cor A1.

Figura 10: Paredes proximais reconstruídas, tornando cavidade 
que era Classe II em Classe I.

Figura 14: Discos Sof-LexMR para o ajuste do contorno proximal 
e remoção de excessos.

Figura 11: Aplicação da resina FiltekMR Bulk Flowable A2 em 
camada única, respeitando a profundidade de 4 mm e até 2 mm 
da superfície oclusal.

Figura 15: Polimento com as borrachas Sof-LexMR Discos 
Espirais.
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Figura 16: Polimento com as borrachas Sof-LexMR Discos 
Espirais.

Figura 17: Restauração concluída.

Figura 18: Comparação das resinas tipo flowable: uma resina 
tradicional apresentando nitidamente bolhas no seu interior e a 

nova resina FiltekMR Supreme Flowable totalmente homogênea.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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O que 
tem na 
minha 
gaveta?
por Bruno R Reis e Jorge Eustáquio
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O que tem na minha 
gaveta? - 3M™ FiltekMR 
Universal Pink Opaquer
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Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Casos de dentes escurecidos são desafiadores 
e complexos, principalmente quando restritos a 
um único dente. O desafio destes casos está 
em alcançar o equilíbrio de devolver o tom 
natural do dente, sem exagerar na opacidade 
branca. A FiltekMR Universal é uma resina 100% 
nanoparticulada (partículas de até 100 nm), 
com sistema de cores simplificado (opacidade 
universal) e que possuiu uma cor específica 
para trabalhar em casos de substratos 
escurecidos: a Pink Opaquer (PO). 



A FiltekMR Universal Pink Opaquer tem 
indicação para ser utilizada em substratos 
escurecidos em pequenas espessuras, até no 
máximo 1 mm o incremento. Devido a sua 
tonalidade rosa-claro, esta resina consegue 
mascarar o escurecimento de forma natural, 
não sendo necessário a utilização de 
corantes-pigmentos e/ou resinas muito 
branco-opacas, que podem resultar em 
desarmonia com os outros dentes. Além disso, 
possui alta quantidade de carga, quando 
comparada a alguns corantes que são mais 
fluidos; alto poder de mascaramento, com 
altas propriedades mecânicas. Assim, após a 
camada com a FiltekMR Universal Pink Opaquer, 
o dentista pode continuar a técnica de 
estratificação com tonalidades mais próximas 
ao natural e dentes adjacentes.

Bruno Reis, você tem 
FiltekMR Universal Pink 
Opaquer na sua 
gaveta?

https://youtu.be/KW1qy78suIY
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O que tem na minha 
gaveta? - Herculite 
Precis (Kerr)
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Especialista e Mestre em Dentística – São Leopoldo Mandic – 
Campinas (SP)

Autor do Livro Direct – Facetas em Resinas Compostas (Santos 
Publications)

Coordenador de Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento em 
Dentística Restauradora Estética – Maceió (AL)

Professor de Cursos de Imersão em Resinas Compostas 
itinerantes pelo Brasil e América Latina

Palestrante Nacional e Internacional de temas diversos em 
Odontologia Estética

Autor de diversos artigos e capítulos de livros em temas ligados a 
Odontologia Estética

A Herculite Précis é uma resina composta 
nanohíbrida, com média de partículas grande, o 
que confere a este material uma resistência 
mecânica flexural. Tem uso indicado tanto para 
dentes anteriores como posteriores. A 
consistência do material é firme, mas de boa 
esculptibilidade. Sua massa de dentina tem 
características de opacidade extremamente 
equilibrada. 



Sua massa de efeito LTI é opalescente e tem 
uma translucidez média, que cobre grande 
parte da indicação. Já seus esmaltes tem 
translucidez similar às resinas de corpo, 
contando com opções para dentes clareados, 
com ótima capacidade de polimento 
superficial. Destaque para a resina de esmalte 
XL2, que tem cor extremamente branca, sendo 
uma boa opção para casos onde a demanda 
do paciente seja de dentes extra clareados. 
Esta resina ainda pode ser utilizada como 
opacificador branco. Herculite Precis é um 
material versátil e de excelente 
custo-benefício. Eu tenho na minha gaveta!

Jorge Eustáquio, você 
tem Herculite Precis 
(Kerr) na sua gaveta?

https://youtu.be/VUwVaIUD1qI


iK Journal; 2021 (ago); 02 (08); 29-38

Eu uso, eu indico

29

Eu uso, 

eu indico
por Bruno R Reis, Nívio Dias e Paulo V Soares



Sistema de Polimento: 
Jiffy Natural (Ultradent)

iK Journal; 2021 (ago); 02 (08); 29-38
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Após finalizar uma restauração, sempre vem a 
indagação sobre quanto tempo o 
procedimento irá permanecer de forma 
satisfatória (funcional e esteticamente) em 
cavidade bucal. Para isso, temos que lembrar 
que as etapas clínicas para a confecção das 
restaurações, assim como a sua proservação, 
influenciam nesta longevidade. O polimento 
(riscar a superfície em uma sequência 
decrescente de granulação até que os riscos 
gerados são tão finos que se tornam 
imperceptíveis) faz parte do hall das etapas 
clínicas que mais estão associadas com a 
excelente longevidade (quando executado de 
forma correta) ou com envelhecimento 
acelerado das resinas compostas (quando 
realizado de forma com que produza fadiga 
da resina composta).

Pensando em facilitar a vida do dentista, esta coluna 
traz o parecer de três grandes dentistas no tema e 
sua experiência na utilização de polidores em 
formato de espiral.

Várias das dúvidas relacionadas 
a etapa de polimento se dão 
devido às diversas variáveis que 
esse procedimento apresenta, 
como:

 Qual a composição da resina que 
está sendo polida?

 A fotoativação foi bem realizada?

 Quais polidores (dentre dezenas 
disponíveis no mercado) devo 
utilizar?

 A forma do polidor pode facilitar o 
polimento em determinada área?

30

Interessou? 
Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam o sistema de polimento Jiffy 
Natural (Ultradent).

Opinião:

A etapa de finalização de uma restauração em 
resina composta inicia com o cuidado 
utilizado pelo operador para trabalhar a última 
camada. Dentre alguns critérios, recomendo 
atenção para:

Paulo V Soares

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(FO-UFU);

Pós-Doutorado University of Illinois – Chicago;

Fundador do Núcleo de Pesquisa em LNC-UFU.

1) Força e movimento aplicados na 
última camada de resina.



2) Uso de uma espátula que colabore no 
espalhamento regular da resina.
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Existem polidores de resina que variam 
de acordo com:



A) Composição química do material 
aglutinante (borracha ou silicone que 
retém os abrasivos internos), 



B) Tipo de abrasivo (ex.: óxido de 
alumínio, diamante, etc)



C) Morfologia da ponta ativa do polidor 
(taça, disco, espiral etc)

31

Na sequência do caso clínico a seguir, você 

encontrará fotos e vídeos de um protocolo viável 

para resinas compostas que possuem zircônia 

como partícula principal de reforço (ex.: Resina 

FORMA, Ultradent).

As resinas compostas variam de acordo com a 
composição química da fase orgânica, com o tipo 
de partícula da fase inorgânica e com os 
componentes químicos que modulam sua 
manipulação (resinas alta e média viscosidade, 
fluídas, etc). Toda resina composta pode ser polida 
em alta performance, no entanto, o processo de 
acabamento e polimento é dependente da 
experiência e conhecimento do operador. 
Exatamente por isso, sempre utilizei uma frase nas 
minhas aulas de graduação e pós-graduação: “se 
você perguntar para 10 professores de Dentística 
qual o protocolo de acabamento e polimento eles 
usam, você encontrará 10 protocolos diferentes”. 
Esta frase está errada? Provavelmente não. Por 
quê? Devido ao fato que o protocolo de acabamento 
e polimento deve ser personalizado, ou seja, varia de 
acordo com o tipo de resina composta.

3) Trabalho de finalização com pincel.



4) Qualidade do processo de 
fotoativação (“resina bem polida deve 
ser, primariamente, resina bem 
polimerizada”).



5) Sequência correta e personalizada no 
processo de acabamento e polimento. 

Figura 1: Aspecto inicial do caso clínico com diastemas e 
dentes conoides.

Figura 2: Aspecto inicial do sorriso.

Figura 3: Ultra etch durante 30s em esmalte.
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Figura 6: Fotoativação com 40s VALO Grand.

Figura 4: Aplicação de adesivo Single Bond Universal.

Figura 5: Aplicação da resina composta FORMA.

Figura 7: Uso de discos de carbeto de Silício (usar os 3 
primeiros discos do sistema, sempre irrigado com água).

Figura 8: Jiffy natural média - polidor com partículas de 
diamante (utilizar sempre com irrigação com água).

Vídeo 1: Jiffy Natural média.

https://youtu.be/2qmxjrlDuZY
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Figura 9: Jiffy natural fina - polidor com partículas de diamante 
(utilizar sempre com irrigação com água).

Vídeo 2: Jiffy Natural fina.

Figura 10: Aplicar pasta diamantada Diamond Polish 1.0 micra.

Figura 11: Finalizar com pasta diamantada Diamond Polish 0.5 
micra.

Vídeo 3: Pasta diamantada.

Figura 12: Aspecto final do sorriso

https://youtu.be/aOrFTeQzrUc
https://youtu.be/1zY92pW9Nl8


iK Journal; 2021 (ago); 02 (08); 29-38

Eu uso, eu indico

34

Figura 13: Vista final do sorriso da paciente.

Vídeo 4: Sessão de manutenção de 1 ano de facetas em resina 
composta FORMA (ULTRADENT).

Vídeo 5: Comentário do autor.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Prof. Dr. Bruno R Reis

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Opinião:

Vejo que as borrachas em forma de espiral caíram 
no gosto dos dentistas. Por mais que exista um 
mito que o formato espiral gera melhor polimento, 
isso não é verdade. O que faz um polidor ter bom 
desempenho, além do protocolo de uso correto, é 
tamanho, formato, tipo e distribuição das partículas 
por ele. Portanto, polidores espirais não são todos 
iguais e podem existir uma diferença enorme de 
desempenho. Nesse contexto, o Jiffy Natural 
(Ultradent) tem apresentado bom desempenho, 
especialmente polindo a resina Forma. É um 
sistema de polimento de 2 passos, sendo assim, 
tem-se uma borracha para pré-polimento (amarela) 
e outra para polimento final (branca). Eu uso e 
indico o polidor Jiffy Natural, que passa a fazer 
parte do grupo de polidores de elite no Brasil.

Figura 1: Dente 21 com restauração insatisfatória.

https://www.instagram.com/tv/CJy7hpJjKJs/?utm_medium=share_sheet
https://youtu.be/oq1kBEC65Fs
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Figura 4: Restauração polida no dente 21.

Figura 2: Etapa de pré-polimento, com a Jiffy Natural de cor 
amarela.

Figura 3: Etapa de polimento, com a Jiffy Natural de cor branca.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Prof. Ms. Nívio Fernandes Dias

Especialista em Dentística (USP Bauru)

Mestre em Dentística (UNESP S. J. dos Campos)

Coordenador dos cursos de Especialização em Dentística 
da FAOA/APCD Sorocaba-SP e ABO Santos-SP

Opinião:

O acabamento e polimentos das restaurações de 
resinas compostas são, na maioria das vezes, 
negligenciados pelos dentistas. Esse passo tão 
importante para a longevidade das restaurações 
merece um cuidado especial.



Dentre os fatores que interferem diretamente na 
vida útil de uma restauração de resina, eu destaco a 
correta e efetiva polimerização e a observação de 
cada detalhe nas manobras de acabamento e 
polimento. Podemos, didaticamente, dividir essa 
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etapa em: acabamento, pré-polimento e polimento 

propriamente dito. Para isso, utilizamos uma ordem 

decrescente de abrasividade dos nossos 

instrumentos rotatórios e pastas abrasivas.



No acabamento, usamos brocas multilaminadas, 

borrachas e discos grossos com o intuito de 

ajustarmos o formato final da restauração. Nessa 

etapa, evidenciaremos a anatomia, ajustando 

textura, sulcos e arestas. Esses instrumentos 

chegam a remover material restaurador e devem ser 

usados com bastante cuidado e delicadeza.



No pré-polimento, iremos utilizar borrachas e discos 

com abrasividade menor. A ideia, nessa fase, é 

promover a lisura superficial sem, contudo, obter 

brilho. Nessa etapa eu começo a destacar as 

borrachas abrasivas do sistema Jiffy Natural 

(Ultradent), que é composto de duas borrachas 

(Amarela e branca): a amarela se encaixa 

perfeitamente nesse momento, principalmente se a 

anatomia for muito rebuscada, pois a utilização de 

discos nessa fase não iria polir adequadamente a 

parte interna desses detalhes anatômicos, sendo o 

Jiffy Natural, com seu formato espiral, o 

instrumento adequado.



Chegamos ao polimento final onde utilizaremos a 

menor abrasividade, sendo o Jiffy Natural branco, o 

instrumento que dará conta de obtermos o brilho 

final. Este fator é indispensável para a maior 

longevidade de nossas restaurações.

Como dica final, sugiro 
que todo procedimento de 
acabamento e polimento 
seja feito com irrigação 
abundante.

Figura 1: Sorriso Inicial.

Figura 2: Sorriso inicial – close.

Figura 3: Enceramento diagnóstico.

Figura 4: Isolamento absoluto.

Figura 5: Teste da matriz.
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Figura 8: Inserção da resina para a confecção da concha 
palatina

Figura 9: Posicionando a matriz com a camada palatina.

Figura 10: Contorno incisal obtido.

Figura 11: Vista da quantidade de resina a ser inserida na 
vestibular. Observe a delimitação do contorno.

Figura 12: Lado direito concluído.

Figura 6: Condicionamento ácido.

Figura 7: Adesivo aplicado.

Figura 13: É importante realizar a inserção vestibular em 
camada única, para diminuição dos GAPs.

Figura 14: Finalização dos incrementos.

Figura 15: Desenho das linhas para o acabamento.
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Figura 18: Acabamento e polimento finalizados.

Figura 19: Sorriso final.

Figura 16: Pré-polimento com Jiffy Natural – amarelo.

Figura 17: Polimento final com Jiffy Natural – branco.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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O que 
tem na 
minha 
gaveta?
por Bruno R Reis e Alexandre C Machado



o que tem na minha gaveta?

O que tem na minha 
gaveta? - Maxcem Elite 
Universal, Kerr

Um cimento, múltiplas possibilidades! Conheça 
o cimento resinoso Maxcem Elite Universal, da 
Kerr. Cimento ideal para restaurações indiretas, 
com versatilidade universal, alta resistência de 
adesão, manipulação previsível e uso 
excepcional. 

Maxcem Elite Universal:

15

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Bruno Reis, você tem 
Maxcem Elite Universal 
na sua gaveta?

Figura 1: Etapa de cimentação de retentor intra-radicular de fibra de 
vidro com o cimento Maxcem Elite Universal.

https://youtu.be/HTPVEREisuc
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O que tem na minha 
gaveta? - Clinpro      XT 
Varnish e Clinpro       
White Varnish
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Selante ionomérico modificado por resina 
fotopolimerizável indicado para o alívio rápido e 
duradouro da hipersensibilidade dentinária e, por 
conter o glicerofosfato de cálcio, contribui para a 
proteção de sítios com alto risco de cárie (selante). 
Devido a sua resistência, o produto Clinpro  XT 
Varnish consegue resistir à escovação por pelo 
menos 6 meses, sendo ideal para ser utilizado 
como agente obliterador ao final do protocolo 
dessensibilizante. Sua principal recomendação em 
relação ao tratamento da hipersensibilidade 
dentinária é na presença de recessões gengivais ou 
cavidades de lesões cervicais não cariosas 
superficiais (de até 0,5 mm, onde não se justifica a 
restauração da lesão cervical não cariosas). Neste 
caso, não se recomenda o condicionamento ácido 
fosfórico prévio. Já nos casos de aplicação sobre 
esmalte, como selantes ou ao redor de brackets, é 
recomendada a aplicação prévia do ácido 
fosfórico.

Clinpro   XT Varnish:
Verniz fluoretado (5% de fluoreto de sódio – 22.600 
ppm de flúor) e com tri-cálcio fosfato (TCP) em sua 
composição. Este verniz apresenta coloração 
branca, não comprometendo a estética quando 
aplicado em áreas de exposição do sorriso e sabor 
agradável. O produto é ativado pela saliva, podendo 
migrar, o que facilita sua aplicação, além de ter 
uma ação por até 24h após sua aplicação. Os 
componentes do verniz contribuem para a 
remineralização dos tecidos dentários e diminuem 
os efeitos biocorrosivos nas estruturas 
mineralizadas. O Clinpro    White Varnish é indicado 
para aplicação tópica de flúor preventiva, assim 
como agente obliterador final no protocolo 
dessensibilizante, cooperando para o alívio da dor e 
para a manutenção do tratamento da 
hipersensibilidade dentinária. Neste protocolo, sua 
indicação é principalmente em situações com 
ausência de cavidades clinicamente detectáveis, 
como em áreas de recessões gengivais ou trincas 
de esmalte na região cervical.

Clinpro   XT White Varnish:

Figura 1: Dentes pré-molares inferiores com hipersensibilidade 
dentinária. É possível observar que o dente 34 apresenta uma cavidade 
ligeiramente mais profunda quando comparado com o dente 35. Dessa 
forma, foi realizado o protocolo dessensibilizante de única sessão 

proposto pelo grupo LNC-HD da Universidade Federal de Uberlândia, 
utilizando como agente selador final o Clinpro    XT Varnish para o dente 
34 e o Clinpro    White Varnish para o dente 35 (A).  Após a manipulação, 
o Clinpro   XT Varnish é inserido na cavidade com espátula de resina 
composta (B) e sutilmente espalhado para a região de dentina 
sub-gengival, ao mesmo tempo em que a espessura em excesso é 
removida (C). Pode-se utilizar microaplicador para auxiliar no 
espalhamento do produto para todo o terço cervical (D).

Figura 2: Após a manipulação, o Clinpro    White Varnish é 
levado até a cervical com um microaplicador de maior diâmetro 
(A) e depois espalhado subgengivalmente com microaplicador 
de menor calibre (B). É recomendado não ingerir bebidas 
quentes, alimentos rígidos e escovar os dentes imediatamente 
após a aplicação do verniz. Aspecto final ao protocolo 
dessensibilizante de sessão única, obtendo alívio da 
sintomatologia (C).
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por Weber Ricci, Arbex Filho, Paulo Soares e Renato Voss
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Isolamento Relativo: 
Afastador Umbrella 
(Ultradent)

Vários procedimentos odontológicos devem 
(ou podem) ser realizados com isolamento – 
seja relativo ou absoluto. Em alguns casos, o 
isolamento relativo é a primeira opção, como: 
exame clínico, profilaxia, clareamento dental, 
aplicação de dessensibilizantes dentinários, 
colagem de bráquetes ortodônticos (ou 
instalação de outros tipos dispositivos 
ortodônticos), cimentações/restaurações 
provisórias e fotografias intra-orais. Além 
disso, o isolamento absoluto com dique de 
borracha – mesmo sendo considerado 
primeira opção em procedimentos adesivos – 
pode ter limitações clínicas relacionadas às 
condições operatórias (perfil e fenótipo 
gengival e cavidade muito sub-gengival) e do 
próprio paciente (respirador bucal, excesso de 
náusea, alergia ao dique e claustrofóbico) que 
dificultam ou impedem o isolamento absoluto 
e favorecem a indicação do isolamento 
relativo.

 

Além de gaze, algodão e sucção à vácuo, o 
isolamento relativo é dependente de excelente 
afastador. O afastador Umbrella (Ultradent) 
não é um simples afastador labial ou bucal. 
Este afastador foi planejado para permitir 
facilidade de acesso a várias regiões bucais, 
por meio do afastamento de língua, lábio e 
mucosa jugal – priorizando o conforto do 
paciente. Em vez de puxar ou esticar os lábios 
de forma agressiva e rígida, ele ajuda o 
paciente a manter a boca aberta de maneira 
suave e natural, graças ao seu design mais 
flexível. O protetor (ou escudo) lingual permite 
que a língua permaneça confortavelmente 
longe da área de trabalho do dentista.

12

Interessou? Então, veja a opinião 
de experts que usam e indicam o 
Afastador Umbrella (Ultradent).

Figura do Produto Avaliado: Afastador Umbrella – Ultradent

Profissional: Prof. Dr. Weber Adad Ricci

Mestre e Doutor em reabilitação Oral pela UNESP. 
Especialista em Prótese; Professor de Clínica 
Integrada da UNESP; Coordenador do Laboratório de 
Pesquisa em Bioinspiração da UNESP; Autor do livro 
Lógica. Clínica Privada

A Odontologia restauradora contemporânea tem 
fortes alicerces no procedimento adesivo. A 
premissa mais importante deste processo é o 

Opinião:
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controle da umidade. Este processo em Odontologia 
é denominado como isolamento, o qual pode ser 
relativo ou absoluto. Convencionou-se a 
terminologia de “absoluto” para o uso de dique de 
borracha. Contudo, em vários procedimentos o 
posicionamento de dique pode ser um fator 
complicador.



Em processos de cimentação com margens 
subgengivais, restaurações diretas com 
modificação de perfil de emergência, pacientes 
respiradores bucais e pacientes que sofrem de crise 
de ansiedade, o isolamento absoluto pode não ser a 
melhor solução. Deste modo, afastadores 
apresentam amplo uso na rotina clínica e podem 
não só controlar a umidade como também afastar 
tecidos favorecendo a ação manual da técnica de 
trabalho. Sua aplicação, pode auxiliar em casos de 
clareamento, restaurações diretas, selantes, 
cimentação de braquetes ortodônticos, cimentação 
anterior de coroas ou laminados e inserção de fios 
de moldagem na região até pré-molares. As 
transformações do sorriso atuais podem muitas 
vezes levar um tempo operatório de 4 a 8 horas de 
atendimento efetivo, mantendo o afastamento dos 
tecidos labiais e o controle da umidade.

Depois de 20 anos utilizando afastadores, Umbrella 
foi o único sistema que tive uma aprovação de 
conforto por todos os pacientes que utilizei e 
especialmente pelo aspecto facilitador de meu 
trabalho operatório ao cumprir todos os tópicos 
listados acima.

Assim, o método utilizado deve permitir 
os seguintes aspectos:



•	Ampla visibilidade do campo operatório;



•	Manter a abertura de boca em uma posição 

natural e confortável;



•	Retração de áreas críticas como bochechas e 

língua;



•	Não causar sensação de náusea;



•	Permitir acesso fácil dos sistemas de sucção;



•	Não causar fadiga muscular por estiramento 

exagerado.

Figura 1.1: O afastador Umbrella permite uma posição natural 
da mandíbula promovendo conforto muscular mesmo por 
longos períodos. Notar também o amplo acesso das estruturas 
dentárias.

Figura 1.2: As aletas de silicone propiciam uma projeção 
anterior do lábio favorecendo o acesso, mas sem afetar o 
conforto do paciente.

Figura 1.3: O “escudo” lingual se demonstra muito efetivo ao 
movimento natural e proprioceptivo da língua evitando assim 
que, de forma involuntária, ela acesse a área em processo 
restaurador.
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Figura 1.4: Um aspecto fundamental no uso de afastadores e 
sua grande diferença ao uso de isolamento absoluto é a 
possibilidade de permitir a oclusão dos dentes. Nesta imagem, 
fica clara a possibilidade de ocluir com o afastador Umbrella em 
posição.

Figura 2.1: Isolamento relativo, com afastador Umbrella 
(Ultradent) durante condicionamento ácido.

Profissional: José Arbex Filho

Clínico em tempo integral;

Presidente da SBOE (2005 e 2018)

Sempre gostei de indicar materiais de qualidade e 
que fazem diferença na minha rotina clínica! 
Gostamos bastante do último lançamento da 
empresa Ultradent: o abridor bucal Umbrella. Sim, 
um produto que indicamos para sua rotina do dia a 
dia, fácil de utilizar, extremamente confortável para 
o paciente, o que facilita bastante sua aplicação 
clínica! Indicamos para procedimentos diretos em 
resina composta na região anterior, cimentação de 
lentes e laminados cerâmicos até pré-molares na 
arcada inferior e superior. Mais um excelente 
lançamento da empresa Ultradent.

Opinião:

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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Figura 2.2: Afastamento do Umbrella permite conforto ao 
paciente e dentista durante o procedimento restaurador.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Opinião:

O afastador bucal é um dispositivo simples, comum 
e rotineiro na prática odontológica. No entanto, 
apesar da simplicidade, alguns fatores devem ser 
analisados quando selecionamos um determinado 
tipo ou modelo, como por exemplo:



•	Conforto do paciente;

•	Facilidade de uso;

•	Acesso ao campo de trabalho;

•	Durabilidade ;

•	Versatilidade. 



No mercado odontológico, existem diversos tipos 
de afastadores bucais variando de acordo com a 
composição e estrutura:



•	Acrílico; 

•	Silicone;

•	Acrilico associado com arco metálico;

•	Individuais (possuem um arco);

•	Duplo (necessitam do apoio do paciente no 
afastamento).

Profissional: Paulo V Soares

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(FO-UFU);

Pós-Doutorado University of Illinois – Chicago;

Fundador do Núcleo de Pesquisa em LNC-UFU.

Pesando no conforto do paciente, eu recomento 
afastadores a base de silicone, pois agridem menos 
a mucosa labial, a comissura e o rebordo alveolar. 
Com relação a versatilidade e acesso ao campo de 
trabalho, uso e recomendo afastadores que 
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Figura 3.1: Afastamento de lábio, bochecha e língua.

Figura 3.2: Excelente visualização e afastamento para trabalhar 
no arco inferiro.

associam o abaixador de língua. Agregando essas 

vantagens, tenho utilizado e recomendado na minha 

rotina clínica o afastador Umbrella da Ultradent, 

devido a sua versatilidade, facilidade de uso e 

extremo conforto para o paciente. Observe nas 

imagens anexas a função do abaixado de língua e 

os 4 apoios internos de silicone que ficam em 

contato com o rebordo alveolar sem agredir o 

tecido.

Vídeo 3.1: Assista como inserir o afastador e veja a adaptação 
do afastador em função.

Figura 3.3: Os quatro apoios internos de silicone ficam em 
contato com o rebordo, sem agredir o tecido.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

https://youtu.be/W5va5NMFae4
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Profissional: Renato Voss Rosa

Graduado em Odontologia FO-UP; 

Especialista em Prótese;

Mestrando em Odontologia pela UP;

Professor Auxiliar do curso de especialização em 
Dentística Restauradora ABO-PG;

Professor do Curso Clínico de Reabilitação Estética, 
IPPO – SC; 

Mantém clínica de reabilitação estética em tempo 
integral

O binômio segurança e conforto, para dentistas e 
pacientes, desde sempre foi mote para inovação e 
criatividade na profissão. Para o controle do campo 
operatório as melhorias são evidentes, vide a 
recente comercialização no Brasil do afastador 
UMBRELLA, desenvolvido para melhoria ao acesso 
em dentes anteriores e que, adicionalmente, 
estabiliza a língua em uma posição adequada – o 
que é importante pelo fato de que as técnicas de 
isolamento relativo do campo operatório, 
principalmente em áreas de mais fácil controle, 
ainda serem muito empregadas na profissão. Dentro 
deste conceito de controle do campo operatório, 
para procedimentos diretos e/ou indiretos, este 
implemento oferece vantagens substanciais sobre 
os concorrentes, principalmente no quesito 
custo/benefício, além de muita praticidade com 
simplicidade na colocação e remoção. 
Adicionalmente apresenta vantagens no manejo 
clínico em pacientes que apresentam mínimas 
quantidades de gengiva inserida em áreas estéticas 
e onde o periodonto, preferentemente, não deve ser 
submetido a procedimentos mais agressivos 
durante o controle de campo.

Opinião:

Figura 4.1: Utilização do afastador Umbrella (Ultradent) para a 
prova seca das facetas Indiretas em Resina Composta.

Figura 4.2: Utilização do afastador Umbrella (Ultradent) para a 
prova úmida das facetas Indiretas em Resina Composta.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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