
ANEXO 2 

 

PROTOCOLO CLÍNICO PARA O ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

FICHA CLÍNICA  -  Fazer a ficha clínica sempre que o for a 1ª consulta do usuário.  

1ª CONSULTA 

Identificação do usuário – realizado pela TSB (ou outro profissional da equipe) na sala de espera 

Anamnese – realizado pelo CD na cadeira odontológica  

Exame extra oral 

Exame intra oral  

CPI – considerar protocolo para tratamento da doença periodontal  

Na dúvida quanto ao diagnóstico, realizar pedido para tomada radiográfica (bite wing ou 

periapical) 

Raspagem sub ou supra gengival e polimento coronário 

Exame dos dentes –  odontograma (dente limpo e seco) 

Referência: para atenção especializada, quando necessário  

Bolsa>6mm 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL: dor espontânea na 1ª consulta 

DIAGNÓSTICO 

A partir das informações colhidas, o dentista deve procurar construir o diagnóstico de atividade da 

doença, e assim facilitar suas possíveis intervenções.  

Presença de doença 

Determinantes identificados 

PLANEJAMENTO 

Seqüência necessária para efetivação do tratamento 

1. Orientar o usuário sobre as sua condição de saúde bucal 

2. Iniciar o planejamento integral por três caminhos: pela necessidade do usuário, pela 

presença de dor ou pelo combinado com o usuário – necessidade sentida e necessidade 

normativa – isto é, discutir com o usuário por onde iniciar o tratamento e em seguida falar sobre 

como será o tratamento (atenção básica), tipo de intervenção, previsão de tempo do tratamento.    

3. Raspagem sub ou supra gengival (se necessário)  

4. Restauração com CIV (ART) 

5. Exodontias  

6. Orientação sobre a necessidade de auto-cuidado 

7. Alta – periodicidade de retorno definida a partir da necessidade de cada usuário. 

 

DOENÇA PERIODONTAL 

Examinar os dentes índice e anotar o grau de CPI de cada superfície.  

Teste de exame em todos os dentes em uma amostra calculada 



Evidenciar a placa bacteriana para motivação do paciente e não para o seu constrangimento 

Raspar o cálculo supragengival – curetas de Gracey  ou MacCall em bolsas periodontais até 6 mm  

Quando usar ultra-som e jato de bicarbonato, conferir a remoção de cálculo com curetas manuais.  

Polimento coronário com escova de Robson e taça de borracha quando não for usado o ultra-som 

e o jato de bicarbonato.   

Em pacientes com CPI 3 e 4, após 30 dias, fazer nova avaliação periodontal.  

Avaliar os sítios comprometidos e, se não for observada regressão do processo, repetir os 

procedimentos de raspagem e re-agendar em 30 dias.  

Depois disto, a não regressão do processo indica referenciamento para atenção secundária. 

Neste pacientes, se possível, a escovação deve ser supervisionada (realizada pelo ASB / TSB) no 

pré-atendimento em todas as sessões. 

 

CIRURGIA - Exodontia 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Anestesia  Seringa, anestésico tópico, anestésico injetável, agulha 

Romper fibras Sindesmótomo 

Luxação Alavanca 

Odonto secção Broca esférica cirúrgica 6 ou 8 para alta rotação 

Apreensão e avulsão Fórceps 

Curetagem Curetas cirúrgicas 

Acerto de tecidos moles ou duros  Lima de osso 

Compressão bi digital – Hemostasia Gaze 

Sutura Porta agulha, agulha e linha de sutura 

Recomendação pos cirúrgica  

 

 

Ulotomia - Cunha distal: 

A técnica de cunha distal é utilizada na região de tuberosidade e retromolar, tendo como objetivo a 

remoção de tecido com a preservação de quantidade suficiente de mucosa ceratinizada.  

 

 

 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Anestesia  Seringa, anestésico tópico, anestésico injetável, agulha 

Incisões vestibular e lingual/palatal 
convergentes para oclusal, em forma 
triangular, realizadas na região distal 

Bisturi   

Afastamento das bordas 
vestibular/palatal incisadas 

Sindesmótomo 

Remoção da cunha (dissecação e 
separação); 

Pinça  

Reposicionamento dos retalhos 
vestibular e lingual/palatal e suturas 
interrompidas 

Fio agulhado  

 



RESTAURAÇÕES ATRAUMÁTICAS COM IONÔMERO DE VIDRO DE ALTA VISCOSIDADE  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Dentes com vitalidade pulpar comprovada; 

Dentes com exposição pulpar ocorrida durante remoção de dentina sem história de dor 

espontânea; 

Dentes pulpotomizados que atendam aos demais critérios; 

Cavidades inlay, de até três superfícies (Classe I, II e/ou V); 

Dentes com paredes cavitárias com suporte dentinário nas cúspides de contenção cêntrica; 

dentes com paredes supragengivais; 

Dentes anteriores com cavidades sem comprometimento estético. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Dentes com dor espontânea; 

Dentes com história de edema ou fístula; 

Cavidades com paredes subgengivais. 

Obs: Cavidades atípicas de três superfícies ou mais e/ou que envolvam cúspide de contenção 

cêntrica, e/ou com comprometimento estético, receberão o CIV e posteriormente receberão outro 

tipo de restauração. 

 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Escovação preparatória  Escova dental, pasta de dente, fio dental 

Clivagem do esmalte com isolamento relativo. 
Quando a abertura for feita com alta rotação o 
isolamento está dispensado nesta etapa 

Instrumental afiado  

Remoção de toda a dentina cariada do limite 
amelo-dentinário e paredes laterais, sem anestesia 

Curetas dentinárias pequenas e grandes 

Remoção da dentina cariada infectada da parede 
pulpar; Remover o tecido cariado com instrumental 
maior na parede pulpar e menor no limite amelo-
dentinário 

colher de dentina de diferentes tamanhos  

Lavagem da cavidade  Água da seringa tríplice 

Novo isolamento relativo Rolinho de algodão, pinça, sugador 

Secagem da cavidade  Filtro de papel ou bolinha de algodão 

Proteção pulpar, se necessário Hidróxido de Cálcio PA, Porta hidróxido de 
cálcio, Cimento de Hidróxido de Cálcio 

Condicionamento com ácido por 10 a15 segundos Ácido poliacrílico a 11,5% 

Lavagem da cavidade.  Se ao lavar a cavidade o 
Cimento de Hidróxido de Cálcio e o Hidróxido de 
Cálcio PA saírem os mesmos deverão ser 
recolocados 

Água da seringa tríplice 

Novo isolamento relativo Rolinho de algodão, pinça 

Secagem da cavidade Filtro de papel ou bolinha de algodão, pinça 

Proporcionamento e manipulação do Cimento de 
Ionômero de Vidro de alta viscosidade mantendo 
rigorosamente as recomendações do fabricante 

Placa de vidro exclusiva para CIV, espátula 
de manipulação, cimento ionômero de vidro 
de alta viscosidade 

Inserção do Cimento de Ionômero de Vidro na 
cavidade antes da perda do brilho 

Espelho bucal, hollemback, Tira de poliéster 

Em cavidades Classe I que envolvam toda a superfície oclusal e Cavidades Classe V, inserir o 



material em quantidade suficiente para selar toda a cavidade e comprimi-lo com pressão digital 
durante 1,5 minutos 

Em cavidades classe I em que a lesão não envolver toda a superfície oclusal colocar o ionômero 
primeiro na cavidade deixando um excesso para ser comprimido no restante da superfície 
oclusal promovendo o selamento 

Em cavidades classe II, iniciar a inserção do 
Cimento de Ionômero de Vidro pela(s) caixa(s) 
proximal(ais); 

Matriz de aço nº 5 ou 7, porta matriz, cunha 
de madeira 

Ajuste oclusal. Verificar a existência de contatos 
em movimentos de máxima intercuspidação 
habitual, lateralidades, protusiva garantindo, 
ausência de contatos prematuros, boa distribuição 
dos contatos oclusais e conforto para o paciente. 
Evitar o uso de alta rotação 

Carbono, Lâmina de bisturi  no 11, 15, cabo 
de bisturi, tira de lixa 

Novo isolamento relativo Rolinho de algodão, pinça 

Aplicação de verniz Bolinha de algodão, verniz ou base de unha 

Instrução do paciente para não mastigar nas duas horas após a realização das restaurações 

 

Observações 

Uso de sugador de saliva e luz artificial durante todo o procedimento; 

Uso de alta rotação somente quando a clivagem não for possível (ART modificado); 

Não será usado motor de baixa rotação para remoção de tecido cariado;  

Caso o paciente relate dor na remoção da dentina infectada ele poderá ser anestesiado; 

Em hemiarcos com múltiplas cavidades, o proporcionamento, a manipulação e inserção do CIV 

devem ser feitos, preferencialmente dente a dente, separadamente. Se for feita em dois ou mais, 

ao mesmo tempo, a manutenção do brilho do material, no momento da inserção, deve ser 

garantida. 

 

PULPOTOMIA 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Antes do acesso à câmara pulpar: 

Dente com vitalidade pulpar 

Presença ou não de dor espontânea ou provocada 

Exposição pulpar com sangramento evidente durante a remoção de dentina amolecida 

Dente com estrutura remanescente suficiente para indicação de restauração plástica 

Após o acesso à câmara pulpar: 

Sangramento abundante, coloração vermelho vivo 

Polpa consistente e resistente ao corte com cureta dentinária afiada 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Antes do acesso à câmara pulpar: 

Necrose pulpar 

Presença de edema na região periapical 

Presença de fístula na região do dente 

Após o acesso à câmara pulpar 



Sangramento escasso, escuro (cor de coágulo) ou com presença visível de exsudação purulenta 

Polpa liquifeita, sendo impossível visualizar sua estrutura 

Dificuldade de obtenção da hemostasia após a amputação completa da polpa coronária 

 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Teste de vitalidade Gelo, guta percha, sonda exploradora, colher de 
dentina. 

Anestesia. A anestesia intra pulpar deve ser 
evitada, porém, se for necessária, a 
penetração da agulha deve se limitar à polpa 
coronária. 

Anestésico tópico, seringa,anestésico, agulha  
 

Abertura coronária Alta rotação / colher de dentina, brocas 
 Remoção completa do tecido cariado e teto 

da câmara pulpar 

Isolamento relativo do campo operatório Rolinho de algodão, sugador 

Avaliação clínica do tecido pulpar. Cor: sangramento vivo, vermelho. Consistência: textura firme, 
resistente ao corte 

Remoção da polpa coronária. Fazer 
movimentos de corte nos 4 sentidos: de 
vestibular para lingual e vice-versa; de mesial 
para distal e vice-versa  

Cureta ou colher de dentina afiada.  
As curetas para pulpotomia devem ser 
reservadas somente para essa finalidade. Não 
devem ter sido usadas para a remoção de 
dentina cariada (contaminação e perda de corte). 

Irrigação abundante com aspiração Seringa descartável com soro fisiológico 

Refazer o isolamento relativo Rolinhos de algodão 

Hemostasia Bolinha de algodão estéril embebida levemente 
em soro fisiológico: pressionar 3’. Pote dappen 

Visualização da câmara pulpar com espelho bucal. A polpa coronária deve ser totalmente 
removida. A câmara pulpar limpa e sem remanescentes teciduais deve ser visualizada 

Aplicação do corticóíde durante 5’ Otosporin, bolinha de algodão estéril 

Irrigação abundante  Seringa descartável com soro fisiológico 

Refazer o isolamento relativo Rolinhos de algodão 

Secagem  Bolinha de algodão estéril 

Preparação da pasta de hidróxido de cálcio. O pó deve ser rápida e completamente dissolvido. 
Se formarem bolhas demonstrando grande tensão superficial ou se houver dificuldade na 
solubilidade, o Ca(OH)2 está alterado. Significa que está hidratado e não tem as mesmas 
propriedades. 

Após a preparação, levar a pasta a uma gaze 
estéril e comprimir levemente para retirada 
do excesso de água. A consistência da pasta 
assim trabalhada facilitará a aplicação. 

Pote dappen, hidróxido de cálcio PA, soro 
fisiológico, espátula estéril, compressa de gaze 
estéril. 

Aplicação de Ca(OH)2 (PA) cobrindo todo o 
assoalho da câmara pulpar e posterior 
remoção do excesso nas paredes 
circundantes 

Hollemback 3s, porta dycal duplo, pasta de 
Ca(OH)2 (pa), bolinha de algodão, colher de 
dentina ou sonda para remoção do excesso de 
material 

Aplicação de cimento de Ca(OH)2 na parede 
pulpar. Na aplicação evitar tocar na pasta de 
Ca(OH)2 já colocada, para que ela não seja 
deslocada ou removida. Remover excessos 
das paredes laterais 

Porta dycal, gase para limpeza do instrumental, 
cimento de hidróxido de cálcio 

Selamento com ionômero de vidro na mesma 
sessão. caso a indicação seja restauração 
com amálgama, deixar o ionômero em infra 
oclusão 
 

Espátula, placa de vidro, hollemback 3s, 
ionômero de alta viscosidade, carbono para 
acerto de oclusão e verniz 



Orientações ao paciente: Manter o dente “em repouso”: Evitar mastigar, pressionar, estimular o 

local. O CD deve prescrever analgésico em caso de sensibilidade nas primeiras 24 horas. Se 

persistir a dor ou se a mesma tornar-se muito forte o paciente deve retornar e deve ser realizada 

pulpectomia com posterior encaminhamento para tratamento endodôntico radical. 

Controle: é indicativo de sucesso o dente assintomático, normalidade periapical, ao exame 

radiográfico após 180 dias.  

                      

CURETAGEM PULPAR 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Dente com vitalidade pulpar 

Pequena exposição acidental da polpa por lesão cariosa 

Pequena exposição pulpar decorrente de fratura 

Dor provocada  

Dente com estrutura remanescente suficiente para indicação de restauração plástica 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Presença de dor espontânea no dente 

 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Anestesia periapical Anestésico tópico, seringa, anestésico 
injetável, agulha 

Abertura coronária Alta rotação / colher de dentina, brocas 
Rolinho de algodão, sugador 
 

Isolamento relativo do campo operatório 

Remoção completa do tecido cariado e da região 
exposta da polpa 

Irrigação abundante e secagem da cavidade Seringa, soro fisiológico, bolinha de 
algodão 

Refazer o isolamento relativo Rolinho de algodão 

Curetagem pulpar. Pode ser necessário ampliar a 
exposição pulpar para a penetração da colher de 
dentina 

Colher de dentina afiada, broca esférica 
alta rotação, caneta de alta rotação 

Irrigação abundante da polpa Seringa, soro fisiológico 

Refazer o isolamento relativo Rolinho de algodão 

Secagem da cavidade Bolinha de algodão estéril 

Aplicação de corticóide durante 5’ Bolinha de algodão estéril, Otosporin 

Irrigação abundante da cavidade Seringa, soro fisiológico 

Refazer o isolamento relativo Rolinho de algodão 

Secagem Bolinha de algodão estéril 

Preparação da pasta de hidróxido de cálcio. O pó deve ser rápida e completamente dissolvido. 
Se formarem bolhas demonstrando grande tensão superficial ou se houver dificuldade na 
solubilidade, o Ca (OH)2 está alterado. Significa que está hidratado e não tem as mesmas 
propriedades.  

Após a preparação levar a pasta a uma gaze estéril e 
comprimir levemente para retirada do excesso de 
água. A consistência da pasta assim trabalhada 
facilitará a aplicação. 

Pote dappen, hidróxido de cálcio PA, 
soro fisiológico, espátula estéril, 
compressa de gaze estéril. 

Aplicação de pasta de Ca(OH)2 cobrindo a exposição 
e toda a parede pulpar 

Hollemback 3s, porta dycal duplo, pasta 
de Ca(OH)2 (pa), bolinha de algodão, 



colher de dentina ou sonda para 
remoção do excesso de material  

Aplicação de cimento de Ca(OH)2 na parede pulpar. 
Na aplicação evitar tocar na pasta de Ca(OH)2 já 
colocada, para que ela não seja deslocada ou 
removida. Remover excessos das paredes laterais 

Porta dycal, gase para limpeza do 
instrumental, cimento de hidróxido de 
cálcio 

Restauração definitiva na mesma sessão: ART, resina ou amálgama ou colagem do fragmento 
de acordo com os protocolos específicos para cada caso. 

 

 

 

RESTAURAÇÃO AMÁLGAMA  

Em dentes restaurados previamente com cimento de ionômero de vidro  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Recomposição de ponto de contato quando ele não foi obtido com o CIV. 

Dentes restaurados com CIV, com perda dentária grande onde a estrutura remanescente está 

enfraquecida com possibilidade de fratura de cúspide, ou poderá se romper quando deixada 

exposta à carga oclusal.  

Dentes posteriores (prémolares inferiores e molares) com tratamento endodôntico, desde que não 

sejam suporte de PPR  

Observação: 

Quando não for possível obter retenção com sulcos ou canaletas, e as cúspides de contenção 

cêntrica estiverem preservadas, esta retenção poderá ser obtida por meio de orifícios em dentina 

(amalgapin). Se a dimensão vestibulo-lingual da cavidade excede 1/3 da distância intercuspídea, 

as cúspides remanescentes devem ser cuidadosamente avaliadas quanto à presença de trincas 

que possam levar à fratura e quanto à carga funcional à qual serão expostas. Se a cúspide estiver 

muito fraca, ela deve ser reduzida para receber cobertura com amálgama;  

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Dentes com indicação para ART 

Dentes onde a lesão cariosa compromete a distância biológica*. 

Dentes com necessidade de cobertura oclusal nas cúspides de contenção cêntrica, onde a 

integridade da estrutura dental ficaria comprometida. 

Dentes posteriores com o fator estético comprometido 

Dentes posteriores com tratamento endodôntico e que sejam suporte de PPR. 

Pré-molares superiores com tratamento endodôntico.  

* Observação: Restabelecida a distância biológica, não se justifica a exclusão. 

 

 

 

 

 



 

PREPARO DE CAVIDADE  

MODO DE PREPARO MATERIAL UTILIZADO 

A forma de contorno deve preservar as estruturas de 
reforço do dente (cristas marginais, pontes de 
esmalte, arestas e vertentes de cúspides) 

 

Caneta de alta rotação, brocas 

Parede gengival aquém, ao nível ou ligeiramente 
abaixo da margem gengival livre.  

Superfícies vestibular e lingual da caixa proximal 
livres do contato com o dente vizinho (quando for 
possível passar sem dificuldade a ponta de um 

explorador n 5) 

Atenção para as características das paredes e ângulos que determinam resistência e 
retenção, necessidade de retenções adicionais, profundidade mínima para dar corpo ao 
amálgama, acabamento das margens de esmalte.  

 

PREPARO AMALGAPIN 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Confeccionar em dentina um orifício por cúspide 
perdida com profundidade de 1mm. Se além da 
perda de cúspide, houver perda da caixa 
proximal, deve-se realizar um orifício também na 
parede gengival.  
Fazer um chanfrado na entrada do orifício, com 
broca esférica de baixa rotação no. 1, para 
aumentar a resistência do pin. 

Brocas de alta rotação, caneta de alta 
rotação, broca esférica de baixa rotação ¼, 
contra ângulo, verniz.   

 

 

TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Polimento do dente previamente à restauração, 
se necessário 

Escovação prévia ao atendimento. Taça de 
borracha / escova de Robson / pasta 
profilática 

Anestesia quando necessário Seringa / anestésico tópico / anestésico 
injetável 

Preparo da cavidade: delimitação da forma de 
contorno e arredondamento dos ângulos internos 
do preparo. Fazer sulcos de retenção ou 
colocação de pins, quando indicado 

Alta rotação, brocas para alta rotação. Broca 
½, 2 ou 4 esférica, baixa rotação  

Limpeza da cavidade  Água / seringa tríplice 

Isolamento relativo do campo operatório Rolinho de algodão, sugador 

Secagem da cavidade  Bolinha de algodão / jato de ar 

Seleção, adaptação e estabilização da matriz e 
porta matriz conforme indicação de uso 

Matriz de 5 ou 7 mm, porta matriz 

Uso da cunha de madeira nos espaços 
interproximais 

Cunha de madeira 

Trituração do amálgama  Amalgamador  

Condensação do amálgama inicialmente nas 
regiões retentivas do preparo e/ou caixas 
proximais 

Condensador 1 e 2  

Condensação do amálgama contra as paredes Condensador 1 e 2  



da cavidade exercendo pressão firme 

Brunimento inicial dirigindo o movimento do 
brunidor do centro para a margem do preparo 

Brunidor  

Escultura de acordo com as características 
anatômicas e funcionais do dente 

Hollemback 3S 

Remoção do porta matriz, cunha e matriz no 
momento indicado 

 

Brunimento final, avivando sulcos e melhorando 
a adaptação marginal da restauração 

Brunidor  

Uso do carbono para verificar a presença de 
interferência oclusal 

Tira da carbono, pinça 

Remoção da interferência oclusal da restauração Hollemback 3 S 

Verificação da reconstituição do ponto de contato Fio dental 

Remoção de excessos sublinguais Hollemback 3S, tira de aço, sonda 
exploradora 

Verificação da adaptação marginal da 
restauração 

Fio dental, sonda exploradora 

Dispensação do resíduo de amálgama Frasco plástico com tampa e água 

Polimento final da restauração a partir de 48 
horas  
 

Broca 12 lâminas, borrachas marrom, verde e 
azul, contra ângulo, pasta de óxido de zinco e 
álcool 

Recomendações pós operatória: Evitar morder do lado restaurado no primeiro dia. 
Se a restauração causar desconforto, voltar ao consultório odontológico o mais rápido possível.  

 

 

RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA  

Quando não foi possível realizar a restauração com cimento de ionômero de vidro 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Cavidades classe III e V quando não for possível obter estética com restauração de cimento de 

ionômero de vidro 

Cavidades classe IV 

Cavidades com término em esmalte, ao nível ou aquém da margem gengival 

Dentes premolares superiores com tratamento endodôntico, desde que não sejam suporte de PPR  

Dentes posteriores com o fator estético comprometido 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Dentes anteriores onde a restauração com cimento ionômero de vidro seja suficiente para 

restabelecer a função e estética (cavidades classe III sem comprometimento vestibular) 

Dentes anteriores com estrutura dentária remanescente insuficiente para permitir a retenção e a 

resistência do material restaurador. 

Dentes onde a lesão cariosa compromete a distância biológica*. 

Observação: 

** Restabelecida a distância biológica, não se justifica a exclusão. 

 

 

 

 



PREPARO DE CAVIDADE PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA 

 

 

MODO DE PREPARO MATERIAL UTILIZADO 

As formas de contorno interna e externa devem 
limitar-se à remoção da cárie e à conformação das 
paredes cavitárias (preparo o mais conservador 
possível) 

Brocas esféricas 1, 2 ou ¼, contra 
ângulo, brocas de alta rotação 1011 ou 
1014, caneta de alta rotação 

 

TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO MATERIAL / INSTRUMENTAL 

Polimento do dente previamente à restauração 
quando houver manchas extrínsecas 

Escovação prévia ao atendimento. Taça de 
borracha / escova de Robson / pedra pomes e 
água, contra ângulo 

Seleção da cor da resina a ser utilizada Resina híbrida indicada para reconstituição de 
dentina e micro híbrida para esmalte 

Anestesia quando necessário Seringa / anestésico tópico / anestésico 
injetável 

Preparo e remoção do tecido cariado Caneta de Alta rotação, brocas 1011 ou 1014 
alta rotação, colher de dentina, broca esférica 
baixa rotação, 2, 4, 6 e contra ângulo 

Isolamento relativo do campo operatório Rolinho de algodão, sugador 

Limpeza da cavidade clorexidina 2%, bolinha de algodão estéril 

Secagem da cavidade Bolinha de algodão / jato de ar suave ou papel 
absorvente 

Seleção do material forrador, correlacionando-
o com a profundidade do preparo (apenas em 
cavidades profundas) 

Cimento de Hidróxido de cálcio  

Manipulação do material forrador Porta dycal, bloco de espatulação 

Forramento de cavidades profundas 
removendo o excesso das paredes 
circundantes 

Porta dycal, colher de dentina, sonda 
exploradora 

Ataque ácido nas superfícies do esmalte 
(tempo total: 15s). Proteção do dente vizinho 
com matriz de poliéster 

Ácido gel fosfórico 37%, matriz de poliéster 

Lavagem vigorosa com água 30 segundos Seringa tríplice 

Secagem da cavidade, tomando-se o cuidado 
de não desidratar a dentina.  

Bolinha de algodão dentro do preparo para 
proteger a dentina do ressecamento, jato de ar 
no esmalte 

Aplicar clorexidina 2% por 2 minutos para 
auxiliar na adesão da resina 

Clorexidina 2%, bolinha de algodão estéril 

Secar com papel absorvente Papel absorvente 

Posicionamento da matriz para isolar o dente 
vizinho 

Matriz de poliéster ou de aço, cunha de madeira 

Aplicar o adesivo dentinário de acordo com as 
recomendações do fabricante  

Adesivo, pincel microbrush. Secagem suave 
com jato de ar 

Inserção da resina na cavidade por camadas Hollemback 3S 

Polimerizar a resina entre as camadas de 
acordo com o fabricante  

Aparelho fotopolimerizador, óculos de proteção 
de luz halógena 

Verificação da reconstituição do ponto de 
contato 

Fio dental 

Verificação da adaptação marginal da 
restauração 

Sonda exploradora 



Uso do carbono para verificar a presença de 
interferência oclusal 

Tira de carbono, pinça 

Remoção dos possíveis excessos da resina Tira de lixa, broca 3195F, lâmina de bisturi  

Polimento da restauração após 7 dias Broca arkansa esférica e ponta de chama, 
discos de diferentes gramaturas, mandril, tiras 
de lixa, pontas multilaminadas ou diamantadas 
ff, borrachas abrasivas e discos 

Recomendações pós operatória: evitar morder do lado restaurado no primeiro dia; se a 
restauração causar desconforto, voltar ao consultório odontológico o mais rápido possível.  

 

 


