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Objetivo
A Associação Brasileira de Odontopediatria (abo-odontopediatria) apresenta essas
diretrizes para auxiliar os clínicos que realizam procedimentos restauradores em bebês,
crianças e adolescentes. Os objetivos do tratamento restaurador são reparar ou limitar os
danos causados pela doença cárie, proteger e preservar as estruturas dentárias, restabelecer a
adequada função, restaurar a estética (quando cabível), e proporcionar uma condição que
facilite a manutenção de uma boa higiene bucal. A vitalidade pulpar deve ser mantida sempre
que possível.

Método
Essas diretrizes foram apresentadas segundo modelo proposto pela Academia
Americana de Odontopediatria (American Academy of Pediatric Dentistry - AAPD),1 e
adaptadas à realidade brasileira. O conteúdo incluido nesse capítulo encontra respaldo em
evidências científicas divulgadas em bases de dados como MEDLINE, e na opinião de
autoridades na área com comprovada experiência científica e clínica em dentística
restauradora em Odontopediatria.

Bases Conceituais
O tratamento restaurador deve ser definido com base em uma adequada anamnese,
acompanhada por um criterioso exame clínico e radiográfico, fazendo parte de um plano de
tratamento amplo. Este deve levar em consideração:
1. o desenvolvimento da dentição naquele momento;
2. a avaliação da atividade cariosa;2,3
3. a avaliação da higiene bucal e dieta do paciente;
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4. o compromisso dos pais com o tratamento e a disponibilidade de atender as consultas de
retorno;
5. a cooperação do paciente com o tratamento.
O plano de tratamento restaurador deve ser elaborado em conjunto com um programa
preventivo especialmente delineado para atender as necessidades individuais do paciente.
A restauração de dentes decíduos difere da restauração de dentes permanentes, devido,
em parte, a diferenças na morfologia dentária. O diâmetro mesio-distal da coroa dos molares
decíduos é maior do que a distância cervico-oclusal. As superfícies vestibular e lingual
convergem para a oclusal. A espessura de esmalte é mais fina e consistente (cerca de 1mm em
toda a coroa). Os prismas de esmalte na região cervical projetam-se no sentido oclusal,
terminando de forma abrupta no colo ao invés de serem orientados no sentido gengival, onde
o esmalte torna-se gradualmente mais fino como nos dentes permanentes.
As câmaras pulpares dos dentes decíduos são proporcionalmente mais volumosas e
próximas da superfície. Os contatos entre dentes decíduos são amplos e achatados ao invés de
pequenos pontos circulares como observado em dentes permanentes. A menor altura coronária
dos dentes decíduos também afeta a habilidade desses dentes de suportar e reter restaurações
intracoronárias.
Dentes permanentes jovens também exibem características as quais precisam ser
consideradas em procedimentos restauradores, como a amplitude das câmaras coronárias e as
áreas de contato com dentes decíduos adjacentes.
A restauração dentária deve incluir a remoção parcial ou total do tecido cariado ou a
completa do tecido defeituosamente formado (por exemplo, hipoplasias, amelogênese
imperfeita, dentinogênese imperfeita, etc.) compatível com o material restaurador a ser
utilizado. O condicionamento do esmalte e da dentina, e posterior adesão a esses substratos
devem ser realizados de maneira apropriada à técnica restauradora selecionada. Isolamento
absoluto do campo operatório deve ser utilizado sempre que possível durante o preparo
cavitário e a aplicação dos materiais restauradores, principalmente as resinas compostas.
Assim como em qualquer diretriz, espera-se que existam exceções a essas
recomendações baseadas em condições clínicas individuais. Por exemplo, coroas de aço são
recomendadas para dentes tratados endodonticamente, com extensa destruição coronária
(envolvimento de no mínimo 4 das 5 superfícies de um molar decíduo). Entretanto, a
reconstrução desses dentes com materiais adesivos poderia ser uma alternativa em casos
específicos. Também em dentes com esfoliação programada para até 2 anos, em cavidades
conservadoras ocluso proximais, o cimento de ionômero de vidro modificado por resina
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poderia ser indicado como material restaurador definitivo, como uma alternativa para a resina
composta, e eventualmente o amálgama de prata.4

Adesivos de esmalte/dentina
Adesivos de esmalte/dentina permitem a aderência de compósitos e outros materiais
resinosos aos substratos de dentes decíduos e permanentes. A adesão ao esmalte foi discutiva
nos anos 50 com o uso do ácido fosfórico para condicionar esse substrato previamente à
restauração com resina.5 Resistência de união à dentina superior àquela observada para o
esmalte tem sido demonstrada em função do desenvolvimento dos sistemas adesivos.6-8
Estudos laboratoriais têm demonstrado que os valores de resistência de união ao esmalte e
dentina de dentes decíduos e permanentes são similares.9-15 Sugere-se que, devido ao menor
conteúdo mineral dos substratos, o tempo de condicionamento da dentina de dentes decíduos
poderia ser reduzido em relação aos dentes permanentes.16-17 Estudos clínicos que avaliam
sistemas adesivos têm utilizado tanto dentes decíduos quanto permanentes.18-24 O sucesso
clínico alcançado com os sistemas adesivos permite preparos mais conservadores quando
compósitos são utilizados como materiais restauradores.
Os sistemas adesivos contemporâneos podem ser divididos como convencionais ou
autocondicionantes. Ambos os tipos incluem sistemas simplificados. Sistemas convencionais
requerem 3 passos de aplicação e envolvem o uso de um condicionador ácido para preparar o
esmalte enquanto removem a smear layer, desmineralizam a dentina e ampliam o diâmetro dos
túbulos dentinários. Após a lavagem do ácido, um primer é aplicado com a função de penetrar
na dentina previamente umedecida, preparando-a para a aplicação do agente adesivo. O
esmalte pode estar seco antes da aplicação do primer, mas a dentina deve permanecer úmida.25
Em seguida um agente adesivo é aplicado à dentina impregnada pelo primer. Nos sistemas
convencionais simplificados, primer e agente adesivo estão combinados em um único frasco.
Os sistemas adesivos autocondicionantes inicialmente requerem 2 passos: a aplicação de um
primer acidificado e uma resina adesiva. Para essa categoria também estão disponíveis versões
simplificadas, onde condicionador ácido, primer e agente adesivo estão juntos.
Uma vez que sistemas adesivos são aplicados em vários passos, erros em qualquer um
deles podem afetar o sucesso clínico. Muita atenção é necessária para o fato de que utilização
adequada da técnica específica para cada sistema adesivo é fundamental para o sucesso.26-28
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Recomendações
“Evidências científicas fundamentam a utilização de sistemas adesivos, desde que
aplicados adequadamente, como sendo efetiva tanto para dentes decíduos, como permanentes,
melhorando a retenção, minimizando a infiltração e reduzindo a sensibilidade.”29

Selantes de fossas e fissuras
O capítulo 16 deste manual aborda, mais detalhadamente, as diretrizes para o uso de
selantes na clínica odontopediátria. No entanto, algumas considerações serão tecidas neste
texto.
Selantes têm sido descritos como materiais que são aplicados nas fossas e fissuras da
superfície oclusal de dentes susceptíveis à doença cárie, formando uma camada
micromecanicamente retida, a qual bloqueia o acesso de bactérias cariogênicas às fontes de
nutrientes.30
Lesões de cárie oclusais representam cerca de 80% de todas as lesões cariosas em
pacientes jovens. Selantes reduzem o risco à cárie daquelas fossas e fissuras susceptíveis. O
risco à cárie do dente deve ser determinado, e qualquer dente decíduo ou permanente
considerado em risco poderá receber o benefício da utilização de selantes. Aqueles indivíduos
que apresentam elevado risco de desenvolvimento da doença serão os mais beneficiados com
o selamento.31 Uma vez que o risco à cárie pode aumentar devido a mudanças nos hábitos do
paciente, microflora bucal, ou condições físicas, um dente não selado pode, subsequentemente,
ser beneficiado pela aplicação de um selante.
Com um diagnóstico e monitoramento apropriados, selantes podem ser indicados para
dentes que apresentem lesões de cárie incipiente nas fossas e fissuras.32 Estudos têm
demonstrado a paralisação do processo carioso e a eliminação de microrganismos viáveis sob
selantes ou restaurações com margens bem seladas.33-35
Isolamento do campo operatório é um fator fundamental para o sucesso clínico de
selantes. Contaminação com saliva pode resultar em redução drástica na resistência da união
do selante ao esmalte. Estudos in vitro e in vivo reportam que o uso de sistemas adesivos pode
melhorar a adesão e minimizar a infiltração36-42 mesmo na presença de contaminação salivar
da superfície condicionada.
Para serem considerados efetivos, selantes devem se manter retidos ao esmalte e serem
monitorados com frequência. Estudos têm demonstrado que selantes ionoméricos apresentam
um baixo índice de retenção.43,44 Um grande número de trabalhos têm demonstrado os índices
de retenção de selantes resinosos.45-51, sendo que, naqueles onde acompanhamento e
manutenção são realizados, os níveis de sucesso chegam a 80-90% após 10 anos ou mais.52,53
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Recomendações:
1. “A efetividade de selantes resinosos é aumentada com uma boa técnica, controles
periódicos e pequenos reparos, quando necessário.
2. O benefício de selantes aumenta quando da sua indicação para pacientes de risco à cárie,
com superfícies oclusais hígidas com macromorfologia que propicie maior acúmulo e/ou
dificuldade de remoção de placa. Este benefício aumenta também para pacientes que já
apresentam lesões incipientes de cárie, ou seja, que já expressam atividade de cárie. A
colocação de selantes sobre lesões mínimas em esmalte inibe a progressão da doença.
Controles subsequentes, assim como para todos os demais tratamentos, são
recomendados.
3. Atualmente, a melhor avaliação de risco é aquela realizada por um profissional
experiente, considerando-se como indicadores o diagnóstico clínico, a história pregressa
da doença cárie, além da utilização de fluoretos, e avaliação da higiene bucal e hábitos
dietéticos.
4. A determinação do risco à cárie e, consequentemente, do benefício do selamento, deve
ser realizada para qualquer dente que apresente fossas e fissuras, preferencialmente em
dentes parcialmente irrompidos (sem contato com o antagonista), incluindo dentes
decíduos e permanentes, em crianças e adultos.
5. Os métodos de aplicação de selantes devem incluir uma profilaxia criteriosa das fossas e
fissuras sem

envolver a remoção de esmalte.

6. Um material de baixa viscosidade com característica hidrófila (sistema adesivo) pode ser
utilizado sob selantes para melhorar a retenção e efetividade em longo prazo.
7. Selantes a base de ionômero de vidro convencional podem ser uma alternativa temporária
nos casos de molares com dificuldade de isolamento adequado.”22

Preparos cavitários
Dentro da proposta de mínima intervenção, atualmente os preparos cavitários estão
intimamente relacionados à remoção de tecido cariado. Para lesões cariosas que atingiram até
a metade da espessura da dentina, sugere-se a remoção de todo o tecido cariado, e a
subseqüente colocação de uma restauração, podendo haver prévia proteção do complexo
dentino-pulpar com um material com características biológicas. Não pode ser desconsiderada
a possibilidade da remoção parcial de tecido cariado em lesões superficiais e de média
profundidade em dentina, principalmente na fase de adequação do meio bucal e também do
manejo do comportamento da criança. Já para lesões cariosas profundas em dentina, o
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procedimento indicado envolve técnicas de remoção parcial de tecido cariado, a saber,
capeamento pulpar indireto, ART, escavação gradativa, descritas mais adiante no capítulo de
endodontia.

Cimentos de ionômero de vidro
Cimentos ionoméricos têm sido utilizados como materiais para restauração,
forramento/base e cimentação. Cimentos de ionômero de vidro são resultantes de uma reação
ácido-base entre partículas de vidro (pó) e um polímero solúvel em água. Os primeiros
cimentos eram difícies de manipular, exibiam baixa resistência ao desgaste, e eram friáveis.
Avanços na formulação resultaram em melhoria dessas propriedades, incluindo o
desenvolvimento de cimentos de ionômero de vidro modificados por resina. Esses produtos
apresentam superiores características de manipulação, redução do tempo de presa, aumento da
resistência à compressão e ao desgaste.54-56 Cimentos ionoméricos apresentam várias
propriedades que favorecem seu uso em crianças:
1. união química ao esmalte e dentina
2. expansão términa similar a da estrutura dentária
3. biocompatibilidade
4. recarregamento e liberação de íons flúor
5. menor sensibilidade à umidade quando comparados com compósitos.
Cimentos de ionômero de vidro são hidrófilos e toleram um ambiente úmido, porém
não molhado, enquanto compósitos e adesivos são negativamente afetados pela água. Devido a
sua habilidade de aderir, selar e proteger, cimentos ionoméricos são frequentemente utilizados
como materiais para reposição da dentina.57-59 Esses cimentos apresentam um coeficiente de
expansão térmica semelhante ao da dentina.
Cimentos de ionômero de vidro modificados por resina têm maior resistência ao
desgaste quando comparados com os cimentos ionoméricos convencionais e são materiais
restauradores muito apropriados para dentes decíduos.60-66
A técnica do “sanduíche” empregando cimentos ionoméricos e resinas foi
desenvolvida considerando-se as melhores propriedades de cada material.67 Um cimento
ionomérico é utilizado para reproduzir a dentina devido a sua habilidade de selamento e
adesão, o qual é coberto por resina devido a superior resistência ao desgaste e estética
proporcionados por esse material. Outra possibilidade é realizar a cobertura do cimento
ionomérico com resina composta quanto este apresentar desgaste excessivo ao longo dos anos.
Nesse caso, o cimento ionomérico pode ser apenas rebaixado e servir como base para a
restauração com resina composta.
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Íons flúor são liberados por cimentos ionoméricos e são incorporados ao esmalte e
dentina adjacente, resultando em um dente menos suscetível ao desafio ácido.68-71 Estudos têm
demosntrado que a liberação de flúor pode ocorrer por até 5 anos.72,73 Cimentos ionoméricos
podem atuar como um reservatório de flúor, uma vez que o recarregamento pode ocorrer via
dentifrícios, bochechos e aplicações tópicas de flúor.74,75 Essa proteção oferecida pelo flúor
pode ser útil em pacientes de alto risco à cárie, o que justifica a utilização de cimentos
ionoméricos como materiais de cimentação para coroas de aço, mantenedores de espaço, e
bandas ortodônticas.76,77
Outra aplicação dos cimentos ionoméricos, onde a liberação de flúor é importante, é no
tratamento restaurador atraumático (ART).78 No ART convencional são utilizados
instrumentos manuais para remoção parcial seletiva do tecido cariado, seguida da aplicação
de um cimento ionomérico para restaurar o dente. O ART foi desenvolvido para o tratamento
de cárie em crianças onde não existem condições disponíveis para o tratamento tradicional.79
Os estudos que avaliam esse tratamento, geralmente se preocupam com a retenção das
restaurações.80,81 O ART pode ser utilizado para restaurar e prevenir a doença cárie em
pacientes muito jovens, não cooperativos, com necessidades especiais e em situações onde o
preparo cavitário e a restauração tradicionais não são passíveis de execução.

Recomendações:
Cimentos ionoméricos podem ser recomendados para:
1.

cimentação;

2.

base e forramento cavitário;

3.

restaurações oclusais e ocluso-proximais em molares decíduos e permanentes

(provisórias);
4.

restaurações em dentes anteriores (superfícies lisas livres e/ou de contato) em dentes

decíduos e permanentes (provisórias);
5.

reparo de restaurações adesivas em dentes decíduos e permanentes.

6.

tratamento restaurador atraumático (ART).82

Resinas compostas
Resinas compostas são materiais restauradores utilizados em dentes posteriores e
anteriores. Existe uma grande variedade de resinas compostas no mercado, cada qual
apresentando propriedades físicas e mecânicas distintas dependendo da sua composição.
“Resinas compostas são classificadas de acordo com as suas partículas de carga, devido ao
fato de que essas partículas afetam a estética/polimento, profundidade de polimerização,
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contração de polimerização, e propriedades físicas.”83 Resinas microparticuladas contém
partículas menores do que 0,1 micra. Partículas de tamanho médio variam de 1 a 10 micras,
enquanto que partículas grandes, macropartículas, variam de 10 a 100 micras em tamanho.
Partículas menores permitem um melhor polimento e estética, enquanto o maior conteúdo de
partículas melhora a resistência. Resinas híbridas combinam uma mistura de partículas de
diferentes tamanhos visando a melhora da resistência com a manutenção da estética.
Recentemente foram introduzidas no mercado resinas nanoparticuladas, as quais combinam as
vantagens estéticas das resinas microparticuladas, como polimento e brilho, com as
propriedades mecânicas das resinas micro-híbridas.84 Entretanto, ainda não existem evidências
científicas que comprovem a eficiência e superioridade clínica dessas resinas.85
Resinas de baixa viscosidade (flowable) contêm uma menor porcentagem, em volume,
de carga do que as resinas híbridas., e apresentam uma indicação como material restaurador
em cavidades cariosas com menor destruição.
Resinas compostas permitem a realização de preparos bastante conservadores. Na
região de fossas e fissuras, o tecido cariado pode ser removido e o dente restaurado sem a
necessidade de extensão para prevenção e conseqüente remoção de tecido saudável.
Historicamente, esta técnica de restauração, a qual associa o selamento da estrutura
remanescente não envolvida no preparo tem sido denominada de restauração preventiva em
resina.86
Resinas requerem um maior tempo restaurador e são mais sensíveis á técnica do que
amálgamas. Nos casos onde o isolamento e o comportamento do paciente estão
comprometidos, resinas compostas não deveriam ser os materiais restauradores de escolha.

Recomendações
Indicações:
A literatura respalda o uso de resinas compostas com alto conteúdo de carga para:
1. lesões em superfícies oclusais com extensão em dentina;
2. lesões em superfícies ocluso proximais de dentes decíduos que não se estendam além dos
ângulos proximais;
3. lesões em superfícies ocluso proximais de dentes permanentes com istmo não maior do
que metade da distância intercuspídea;
4. lesões envolvendo superfícies vestibulares e proximais

de dentes decíduos e

permanentes, principalmente na região anterior ;
5. reconstrução coronária (strip crowns) de dentes anteriores decíduos e permanentes.
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Contra-indicações:
A literatura recomenda que resinas compostas não sejam utilizadas nas seguintes situações:
1. quando o dente não pode ser isolado para controle da umidade;
2. em pacientes que necessitem restaurações envolvendo múltiplas faces em dentes
decíduos posteriores;
3. em pacientes com atividade de cárie (expressa pela presença de lesões cavitadas ou
manchas brancas ativas), com resistência em realizar uma boa higiene, com descontrole
nos hábitos dietéticos e não comprometidos com retornos periódicos87 .

Restaurações em Amálgama
O amálgama de prata tem sido utilizado como restaurador dentário desde 1880. As
propriedades do amálgama, como a facilidade de manipulação, durabilidade, custo
relativamente baixo e baixa sensibilidade à técnica quando comparado a outros materiais, têm
contribuido para sua popularidade. A demanda por estética e por materiais com propriedades
de mimetizar a cor do dente, entretanto, tem resultado em uma diminuição de seu uso.
A durabilidade das restaurações de amálgama tem sido demonstrada em diversos
estudos, tanto como grupo alvo da investigação88-90 ou como grupo controle.91-94 Erros
técnicos cometidos pelo operador, como demonstrado em vários estudos sobre falhas em
restaurações de amálgama, representam importantes fatores na durabilidade dessas
restaurações.94-96 Por exemplo, em restaurações de classe II onde a caixa proximal é ampla e o
istmo da caixa oclusal é estreito, a restauração é estressada podendo resultar em fratura. Em
dentes decíduos, estudos têm demonstrado que restaurações envolvendo as faces mesial,
oclusal e distal (MOD) são menos duráveis do que coroas de aço.97,98 Em molares decíduos, a
idade do paciente pode afetar a longevidade da restauração.88-90,99 Em crianças de quatro anos
ou menos, coroas de aço têm uma média de sucesso duas vezes maior do que amálgamas.90
A decisão quanto a indicação de restaurações de amálgama deve ser baseada nas
necessidades individuais de cada paciente. Restaurações de amálgama quase sempre requerem
a remoção de estrutura dentária sadia objetivando alcançar resistência e retenção. Cimentos
ionoméricos ou resinas compostas podem ser melhores opções para restaurações mais
conservadoras, preservando as estruturas hígidas. Coroas de aço são recomendadas para dentes
tratados endodonticamente. Entretanto, uma restauração de amálgama classe I pode ser
apropriada para esses dentes caso as paredes de esmalte possam suportar as forças oclusal e o
dente irá exfoliar dentro de um prazo 2 anos.100 Coroas de aço podem ser materiais de escolha
para pacientes cujos pais não sejam colaboradores e o compromisso com os controles
periódicos seja questionável. 101
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Recomendações:
Restaurações em amálgama podem ser recomendadas para:
1. restaurações oclusais em dentes decíduos e permanentes;
2. restaurações ocluso proximais em dentes decíduos envolvendo duas superfícies, desde
que a extensão da caixa proximal não se estenda além dos ângulos proximais;
3. restaurações ocluso proximais em molares permanentes e pré-molares;
4. restaurações cervicais em dentes posteriores decíduos e permanentes.”102
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