
Restaurações Adesivas Diretas em Dentes Posteriores  - Relato de Caso Clínico

GIOVANA TASSIA RIVA
CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA, MARINGA - PR

SERGIO MORAES DE SOUZA
UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

FABIANO MARSON
UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

LUCINEIA DE CAIRES BRESSANIN
CESUMAR - CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA

LUIS GUILHERME SENSI
UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

As restaurações adesivas diretas com resinas compostas são, hoje em dia, a opção mais lógica e racional para o
restabelecimento da integridade funcional, biológica e estética dos dentes posteriores acometidos por lesões
cariosas, defeitos estruturais ou para a substituição de restaurações insatisfatórias de tamanho pequeno ou
médio. Apesar de presentes a mais de 30 anos, desde a introdução dos procedimentos adesivos e das resinas
compostas, a execução das restaurações adesivas em dentes posteriores nunca foi uma unanimidade entre os
clínicos. Isto se deve à péssima impressão deixada pelos primeiros sistemas restauradores indicados para
utilização nos dentes posteriores, que apresentaram um desempenho clínico insatisfatório. Através dos anos, a
evolução e desenvolvimento de técnicas adesivas mais seguras e de resinas compostas com propriedades
melhoradas possibilitou a obtenção de excelentes resultados clínicos, tornando a execução das restaurações
adesivas diretas com resinas compostas em dentes posteriores um expediente rotineiro no dia a dia da clínica
restauradora. Esta popularidade se deve também ao grande apelo estético imposto pelos padrões atuais de
beleza que consideram que restaurações da cor do dente transmitem a sensação de uma aparência saudável e
de bem-estar, característica desejável pela grande maioria dos pacientes e impossível de ser obtida quando
restaurações metálicas, como as restaurações de amálgama, estão presentes. Com o aperfeiçoamento dos
materiais e técnicas restauradoras impulsionou a utilização das resinas compostas nos dentes posteriores de tal
maneira que a sua utilização para a resolução de diversas situações clínicas se tornou imprescindível na prática
da odontologia restauradora nos dias de hoje. Entretanto, a execução adequada destas restaurações é
fundamental para a obtenção de bons resultados clínicos. Este artigo apresenta uma seqüência clínica
passo-a-passo para a restauração previsível da integridade biomecânica, estrutural e estética de cavidades de
classe II com resinas compostas
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