
  1

RESTAURAÇÃO DE MOLAR DECÍDUO COM RESINA COMPOSTA DE 

ÚNICO INCREMENTO 

– RELATO DE UM CASO CLÍNICO – 

Luana Azevedo Atayde 

Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia (2014). 

Especialista em Odontopediatria pela AORP (2017). 

Patrícia Aparecida Cigolini 

Graduada em Odontologia pelo Centro Universitário do Triângulo (UNITRI) (2014). 

Especialista em Odontopediatria pela AORP (2017). 

Alexandra Mussolino de Queiroz 

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP- USP) (1990). Mestre em Odontopediatria pela 

FORP-USP (2002), doutora em Odontopediatria pela FORP-USP (2008). Atualmente é 

Professora Associada da Disciplina de Odontopediatria, do Departamento de Clínica 

Infantil da FORP-USP. 

Fabrício Kitazono de Carvalho 

Graduado em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - USP 

(2001), especialista em Odontopediatria na Associação Odontológica de Ribeirão Preto 

(2004), mestre (2005) e doutor (2012) em Odontopediatria na Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto - USP. Atualmente é Professor Doutor I na Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no Departamento de 

Clínica Infantil, área de Odontopediatria.  

Andiara De Rossi 

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FORP- USP) (1999). Mestre em Odontopediatria pela 

FORP-USP (2003), doutora em Patologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 



  2

- USP (2008) e pós-doutora em Odontopediatria pela FORP-USP (2010). Atualmente é 

Professora Associada da Disciplina de Odontopediatria, do Departamento de Clínica 

Infantil da FORP-USP. 

Fernanda Souza Liévana 

Graduada em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (2016). Mestranda em Odontopediatria FORP-USP. 

Introdução 

A cárie dental, doença ainda muito prevalente em crianças, é resultado do 

desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização dental , que ocorre na 

presença de biofilme dental, saliva e fluoretos. O tratamento da doença envolve etapa 

preventiva, restauradora e de manutenção (Thylstrup; Fejerskov, 2001). Durante o 

tratamento restaurador, visando a preservação da estrutura dental sadia, preconiza-se a 

remoção seletiva do tecido cariado, preservando a dentina afetada e passível de ser 

remineralizada, seguida da restauração com resina composta, por exigir menor desgaste 

dentário, e conferir melhor resistência às tensões mastigatórias.  

Novos materiais e técnicas restauradoras têm surgido nos últimos anos na 

tentativa de se conseguir uma melhor qualidade e aumento da longevidade aliados ao 

melhor resultado estético e rapidez de execução da restauração, principalmente em 

crianças, que podem apresentar comportamento não-colaborador (Barbosa e Céspedes–

Martinez, 2010). Assim, um novo conceito de resina composta, a resina “bulk-fill”, ou 

de único incremento tem emergido como uma alternativa às restaurações convencionais, 

por reduzir o tempo de trabalho clínico e por demonstrar facilidade na técnica visto que 

as restaurações podem ser executadas por um único incremento de resina, de até 4 mm  

(Van Dijken e Pallesen, 2015; Caneppele e Bresciani, 2016). 
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A tecnologia deste novo grupo de materiais é muito variável de fabricante para 

fabricante. Ainda não há um consenso sobre a utilização destes materiais, existindo 

alguns estudos in vitro e poucos estudos in vivo disponíveis (Caneppele e Bresciani, 

2016).  

A realização de restaurações em resina composta de única camada pode ser uma 

estratégia essencial, principalmente na Odontopediatria e em Saúde Coletiva, que tem 

como objetivo reduzir o tempo de atendimento clínico em crianças. 

Descrição do caso 

Paciente, do gênero masculino, 5 anos de idade compareceu ao tratamento 

odontológico na clínica de Odontopediatria da AORP acompanhado da mãe, com queixa 

de “dor de dente”, provocada. Foi assinado termo de |Consentimento Livre e 

Esclarecido para autorização do tratamento e publicação do caso. 

 Ao exame clínico constatou-se a presença de lesão de cárie cavitada na face 

oclusal do dente 75 com exposição de dentina, sem envolvimento pulpar. No exame 

radiográfico não foi identificado lesões em tecidos periapicais, sugerindo vitalidade 

pulpar.  

Para o tratamento restaurador, foi realizado assepsia intra-oral, aplicação de 

anestésico tópico, anestesia infiltrativa, isolamento absoluto utilizando grampo 13A 

(Figura 1), remoção de tecido cariado com broca multi-laminada nº 3,5. Posteriormente, 

foi realizada a aplicação de ácido fosfórico 37% em esmalte por 15 segundos e em 

dentina por 10 segundos (Figuras 4 e 5), lavagem e secagem. Foi aplicado adesivo 

dentinário (Figura 6). Com a utilização de espátula de inserção de resina foi realizada a 
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restauração com resina de único incremento (Figura 7), seguida da fotopolimerização 

(Figura 8). O acabamento e polimento da resina foi realizado com pontas diamantada 

fina e extra-fina (Figura 9). Após seis meses paciente retornou a clínica e foram 

realizadas fotos e reavaliação para acompanhamento da técnica restauradora (Figura 

10).  
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Figura 2. Ácido Fosfórico e Adesivo 

Figura 3. Resina bulk-fill 

Figura 1. Dente 75 com lesão cariosa na face oclusal e isolamento 
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Figura 6. Aplicação de adesivo 
com microbrush.

Figura 7. Inserção de resina 
composta (bulk fill) na cavidade 

Figura 4 e 5 - Aplicação de ácido fosfórico 37% em esmalte e 
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Conclusão 

A restauração de molar decíduo com resina bulk fill foi uma técnica eficaz, simples e de 

potencial utilização principalmente para crianças, pelo fato de reduzir o tempo clínico. 

Figura 8. Fotopolimerização 

Figura 9. Foto final após acabamento e 

Figura 10. Acompanhamento após 6 
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