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  INTRODUÇÃO  
 Atualmente a substituição de restaurações posteriores não é somente amálgama 

por resina e sim resina por resina. A sensibilidade técnica para a execução de 

restaurações em resina composta faz com que a chance de falha precoce aumente 

substancialmente, levando a troca prematura dessas restaurações. Passos importantes 

como o Isolamento Absoluto, preparo cavitário com refrigeração e cortantes rotatórios 

novos, escolha e aplicação correta do sistema adesivo bem como a escolha da resina 

composta e sua devida técnica de inserção. 

  DESCRIÇÃO DO CASO 

 Paciente relatou dor na região próxima ao dente 35. Após avaliação clínica e 

radiográfica optamos por fazer a substituição da antiga restauração. foi realizado 

inicialmente anestesia para controle da dor, isolamento absoluto e preparo cavitário. Antes 

da aplicação do ácido foi realizada um profilaxia prévia em esmalte. Aguardando o 

período de 30 segundos de aplicação no esmalte e 15 segundos em dentina o ácido 

Super Etch foi lavado com água em abundância. Realizado o controle de umidade com 

papel absorvente o adesivo Stae foi aplicado em várias camadas e reduzido a fina 

camada com o auxilio de um ponta aplicadora. Com o tecido hibridizado o conjunto 

cunha, matriz e grampo foi inserido para a reconstrução da parede proximal com a cor 

Ae2. Após a reconstrução da parede proximal o sistema de matriz foi removido e a face 

oclusal foi restaurada com as cores Ae4 e Ae3. Um pigmento Dark Brown foi utilizado 

superficialmente para definir o fundo de sulco. 

Após uma semana a paciente retornou para os procedimentos de acabamento e 

polimento e relatou ausência de dor ou desconforto na região restaurada. 

  Sequência fotográfica 

 1. Situação clínica inicial 

 2. Preparo Cavitário 



 3. Sistema de matriz posicionado 

 4. Reconstrução da parede proximal com Aura Easy Ae2 

 5. Remoção do sistema de matriz e reconstrução da dentina mais profunda na cor 

Ae4. 

 6. Reconstrução da face oclusal com resina Aura Easy Ae3. 

 7. Aplicação de pigmento para definição do fundo de sulco. 

 8. Restauração finalizada com vista por outro ângulo. 

 9. Restauração acabada e polida.


