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Cárie secundária – elementos de diagnóstico e opções terapêuticas 

 

Resumo 

 

O diagnóstico precoce de lesões de cárie secundária é parte integrante e fundamental 

da actividade clínica diária dos médicos dentistas.   

Para que o diagnóstico possa ser feito com certeza e segurança, é imprescindível o 

domínio de um conjunto de conceitos de índole teórica sobre a doença cárie e a sua 

manifestação visível, as lesões de cárie. 

Foi por isso objectivo desta dissertação discutir aspectos relevantes da etiopatogénese 

e diagnóstico das lesões de cárie secundária, pois um correcto entendimento destes conceitos 

teóricos afigura-se como pré-requisito fundamental para perceber as características clínicas 

que estas lesões apresentam. 

A problemática da avaliação das restaurações foi outro tema abordado. O tema foi 

desenvolvido no quadro mais amplo da dentisteria minimamente invasiva, na qual a 

dentisteria operatória actual se fundamenta. 

Adicionalmente, procurou-se também discutir algumas abordagens terapêuticas 

conservadoras no âmbito do tratamento das lesões de cárie secundária. 

Para esse fim, procedeu-se a uma revisão sistemática da literatura disponível sobre 

estes temas. 
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Secondary caries – diagnosis and therapeutic options 

 

Abstract 

 

Early diagnosis of secondary caries is an integral and fundamental part of a dentist’s 

daily clinical activity. 

For a diagnosis to be made with certainty and security, it is essential to know of the 

theoretical concepts about the nature of the disease dental caries and its visible manifestation, 

the caries lesion. 

One of the objectives of this dissertation was to discuss relevant aspects of 

etiopathogenesis and diagnosis of secondary caries, because, in our opinion, a correct 

theoretical understanding of these concepts is a fundamental prerequisite in understanding the 

clinical features of secondary caries lesions. 

The assessment of restorations was another subject of this dissertation. The theme was 

discussed in the broader framework of minimally invasive dentistry,  on which current 

operative dentistry is based. 

Additionally, it were also discussed some conservative therapeutic approaches in the 

treatment of secondary caries. 

To this purpose, we proceeded to a systematic review of available literature on these 

topics. 
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1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

1.1. INTRODUÇÃO 

 A selecção deste tema tem como ponto de partida um conjunto dificuldades e 

incertezas com que o autor se deparou nas aulas clínicas de Dentisteria Operatória.  

 A identificação e diagnóstico de lesões de cárie secundária, durante a execução das 

histórias clínicas, foi uma das dificuldades sentidas. Os critérios clínicos usados para 

identificar cárie primária poderiam ser transpostos, sem mais, para identificar cárie 

secundária? Qual o papel da microinfiltração? Poderia existir uma lesão de cárie secundária 

“na profundidade” de uma restauração, enquanto à superfíce a restauração permanecia 

intacta? 

 A avaliação das restaurações já existentes gerou igualmente algumas interrogações. A 

que critérios deve obedecer uma restauração para ser considerada como “clinicamente 

aceitável”? Que critérios ditam a sua substituição ?  

 A longevidade das restaurações foi outra problemática que suscitou o interesse do 

autor: o que fundamenta a afirmação “a duração média de uma restauração é de 5, ou 10, ou 

15 anos?” A longevidade das restaurações é um reflexo directo da qualidade das mesmas? Em 

que critérios se deve basear a avaliação das restaurações? 

 Uma primeira pesquisa bibliográfica sobre as lesões de cárie secundária não obteve as 

respostas pretendidas. Ao contrário do esperado pelo autor, aparentava não existir um 

conjunto bem definido de normas clínicas padronizadas, quer em termos de diagnóstico, quer 

em termos de terapêutica. Existiam, sim, algumas recomendações, esparsas, sobre o que pode 

ou não conduzir a cárie secundária; controvérsia sobre aspectos da etiologia e progressão da 

lesão de cárie secundária; e alguns elementos relevantes sobre opções tratamento alternativas, 

que careciam porém de estudos a longo prazo a confirmar a sua eficácia.  

 Revelou-se então necessário efectuar uma pesquisa bibliográfica mais actualizada. 

Foram também pesquisados assuntos fora do âmbito estrito da cárie secundária, de forma a 

contextualizar o tema na temática mais abrangente da dentisteria minimamente invasiva, na 

qual a Dentisteria actual se fundamenta.  

 O resultado final da pesquisa toma a forma da dissertação agora apresentada. A 

extensão e complexidade do tema exigiam um adequado enquadramento teórico sobre a 

doença cárie. Porém, a limitação do número de páginas da dissertação obrigou a reduzir o 

escopo dos temas abordados, e a desenvolver algumas temáticas em detrimento de outras.   
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 A opção deliberada desta dissertação é a de enfatizar os meios de diagnóstico para as 

lesões de cárie secundária, e os procedimentos terapêuticos presentemente disponíveis para as 

tratar. Dessa forma, os conceitos teóricos sobre a doença cárie não serão discutidos em 

profundidade, mas sim abordados apenas na medida em que permitam elucidar o porquê dos 

procedimentos e protocolos clínicos aqui descritos. 

 

1.2. DESENVOLVIMENTO 

1.2.1 Diagnóstico e tratamento da doença cárie 

1.2.1.1. Dentisteria minimamente invasiva: seus fundamentos e objectivos 

 A dentisteria minimamente invasiva é uma metodologia que engloba as várias etapas-

chave da doença cárie, desde o diagnóstico, passando pelo tratamento, até à prevenção da 

recorrência da doença (Fontana e colaboradores, 2009). Classificar esta abordagem de 

“metodologia” é o mesmo que dizer: é uma maneira de compreender e de agir perante a 

doença.  

 Mas é uma maneira nova de compreender e agir? O que traz de novo ao certo? Na 

óptica do autor, três aspectos: 

- o corpo dos seus conhecimentos está em constante actualização e melhoramento;  

- procura um entendimento e abordagem globais da doença (desde o seu início até à 

prevenção da recorrência), porém focada no indivíduo específico; 

- visa eliminar a componente idiossincrática e subjectiva inerentes ao diagnóstico e plano de 

tratamento. Ou seja, procura fornecer ao clínico os melhores métodos de diagnóstico, e as 

melhores soluções terapêuticas, com eficácia comprovada. 

 

 A mudança na forma de encarar a doença cárie, e o modo como esta mudança influi na 

prática clínica, pode talvez ser sentida de forma mais aguda nas primeiras etapas, a do 

diagnóstico e plano de tratamento. 

 A dentisteria minimamente invasiva postula, como elementos-chave do diagnóstico 

(Fontana e colaboradores, 2010): 

- o diagnóstico da doença cárie, no qual são identificados os factores que influem no 

desencadear e progressão da doença. O objectivo é identificar o risco individual de cárie de 

paciente naquele momento no tempo. 
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- diagnóstico e detecção das lesões de cárie, no seu estádio mais precoce; quantificação da sua 

extensão e severidade; e ainda a determinação da sua actividade. 

- determinação do prognóstico das lesões (com base nos dois elementos de diagnóstico 

referidos acima, o risco individual de cárie e elementos do diagnóstico das lesões de cárie). 

 

 O plano de tratamento a implementar vai assentar sobre todos os elementos positivos 

colhidos do passo precedente, o diagnóstico. As linhas de actuação vão nortear-se pelos 

seguintes princípios (Fontana e colaboradores, 2010): 

- seleccionar as terapêuticas mais apropriadas ao paciente individual, considerado na sua 

totalidade. 

- tratar as manifestações actuais da doença, e evitar o aparecimento de novas lesões 

(recorrência). 

- privilegiar as abordagens minimamente invasivas, isto é, que preservam ao máximo 

estrutura dentária, sempre que possível. 

- responsabilizar o paciente pelo sucesso de muitas das medidas terapêuticas preventivas 

tomadas, pois é ele que as vai implementar no seu dia-a-dia. 

 

1.2.1.2. Limitações da abordagem restauradora 

 O novo modelo de tratamento da doença cárie tem vindo a impôr-se como alternativa 

à abordagem estritamente restauradora. Uma das razões para tal poderá dever-se ao facto de a 

abordagem preventiva trazer à luz as insuficiências e limitações do modelo que o precede: 

- o tratamento restaurador das lesões de cárie não trata a doença cárie. Pelo contrário, 

sucessivos estudos (Anusavice, 1989) têm mostrado que a existência de restaurações é um 

dos principais indicadores de risco aumentado de desenvolver novas lesões de cárie. 

- as restaurações não duram tanto tempo quanto os pacientes (e os dentistas) supunham. Os 

valores médios actuais da longevidade de uma restauração (cerca de 10 anos para amálgama, 

8 para compósito, segundo Doulet e colaboradores, 2010) dão certamente que pensar, se se 

considerar que a vida média de um paciente ronda os 75 anos. Aceitando estes valores, é 

lícito colocar a questão: uma restauração colocada na adolescência, quantas vezes terá de ser 

substituída ao longo da vida do paciente? 

- as restaurações não protegem o dente da recorrência da doença; pelo contrário, dentes 

restaurados estão em risco acrescido de desenvolverem lesões de cárie, comparativamente a 
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dentes sem restaurações. De facto, a cárie recorrente é considerada a principal causa do 

fracasso das restaurações (Anusavice, 1989). 

- as opções terapêuticas disponíveis para a substituição de restaurações falhadas acarretam 

numerosas desvantagens. Uma possível complicação consiste num fenómeno conhecido 

como “ciclo vicioso das restaurações” (Gordan e colaboradores, 2009). As restaurações são 

sucessivamente substituídas, sendo o tamanho da cavidade progressivamente maior, com 

concomitante perda de estrutura dentária e fragilização do dente (Hicks e colaboradores, 

2002). O resultado final redunda muitas vezes em perda do dente ou reabilitação do mesmo 

com recurso a prótese fixa, num processo moroso e dispendioso para o paciente. 

 

 Explicitados os objectivos da terapêutica minimamente invasiva, e as limitações da 

terapêutica restauradora, a pergunta impõe-se: em que medida as soluções oferecidas pela 

primeira respondem aos desafios postos pela segunda? 

 Uma resposta cabal a cada uma dessas problemáticas está fora do âmbito desta 

dissertação. O que se procurou com esta breve exposição foi esclarecer quais os princípios 

orientadores da terapêutica minimamente invasiva, pois é com base neles que iremos abordar 

a temática da cárie secundária, e a da avaliação das restaurações. 

 

1.2.3. Conceitos actuais sobre a doença cárie 

1.2.3.1. Etiopatogénese da doença cárie 

 Ao longo dos tempos, foram ocorrendo sucessivos avanços na compreensão dos 

mecanismos etiopatogénicos da doença cárie. Esses avanços foram sendo integrados no 

conceito “original” de doença cárie, tornando-a numa doença bimodal: a um tempo de 

natureza infecciosa, a outro de etiologia multifactorial. Ora esta definição da doença cárie, se 

bem que do ponto de vista académico se encontre correcta, pode revelar-se de difícil 

aplicação na prática clínica diária, se interpretada de forma demasiado literal. 

 A natureza infecciosa da doença é insofismável - de facto, a presença de bactérias 

cariogénicas é condição indispensável para o aparecimento de lesões de cárie (Fontana et al, 

2010). Mas o termo infeccioso remete uma noção de transmissibilidade, que de facto não 

corresponde à realidade - não “apanhamos” cárie, como se fosse uma constipação. 

 O conceito da natureza multifactorial da doença cárie pode também gerar alguns 

equívocos, se tomado isoladamente. Numerosos factores influem no aparecimento e 
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progressão da doença; e o conhecimento desses factores, é sem dúvida, de fundmental 

importância. Porém, é necessário ter presente o facto de que a esmagadora maioria deles 

escapa ao controlo do médico dentista, e não são passíveis de modificação, qualquer que seja 

a terapêutica que implementada (Fontana e colaboradores, 2010).  

  

 É por estas razões que Thylstrup e colaboradores (1998) sugerem que pensemos na 

doença cárie como uma doença localizada, resultado de uma actividade bacteriana associada a 

locais específicos. 

 Estes locais correspondem às regiões da superfície dentária onde há tendência para 

ocorrer estase de placa. A formação e maturação do biofilme bacteriano irá ocorrer nas 

regiões em que este vai estar a salvo das forças mecânicas intraorais. Por estas entendemos as 

forças mastigatórias, a acção de autolimpeza do fluxo salivar e vias de escape dos alimentos, 

mas também as resultantes da acção mecânica da escovagem dos dentes, por exemplo. 

 O papel da dieta rica em glícidos com elevada adesividade é sobejamente conhecido; 

menos abordado, porém igualmente importante na etiopatogenia das lesões de cárie, é aquele 

desempenhado pela saliva (Thylstrup e colaboradores, 1998). A saliva vai contribuir para a 

limpeza do biofilme. No entanto, é nos sítios onde a sua acção é mais necessária, 

nomeadamente nas superfícies proximais e no fundo do sistema fissurário, que a sua eficácia 

é menor. De facto, com a maturação do biofilme (nas superfícies dentárias protegidas das 

forças mecânicas intra-orais), a saliva vai converter-se na sua principal fonte de nutrição. A 

não remoção deste biofilme permite a sua perpetuação sobre a estrutura dentária, o que irá 

conduzir à destruição progressiva do dente (a lesão de cárie). 

 Outro conceito importante a reter: deve pensar-se nas lesões de cárie como as 

manifestações visíveis da doença, e não como a doença em si (Fejerskov e Kidd, 2003). 

Importará ter presente o conceito de doença cárie como um processo: ocorre quando um 

biofilme bacteriano se acumula tempo suficiente sobre superfícies dentárias, em regiões não 

sujeitas a forças mecânicas. A acção lesiva do biofilme desloca o equilíbrio no sentido da 

desmineralização da estrutura dentária, o que clinicamente se vai traduzir na lesão de cárie. 

 A progressão da lesão de cárie sobre a superfície dentaria segue um padrão conhecido: 

a desmineralização do esmalte subsuperficial; a lesão branca; a microcavitação; e finalmente a 

cavitação (Fejerskov e Kidd, 2003). À excepção do primeiro, cada um destes estádios 

apresenta um conjunto identificável de características observáveis clinicamente, também 
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conhecidas. O padrão de progressão da lesão segue a orientação dos prismas de esmalte e dos 

túbulos dentinários (Fejerskov e Kidd, 2003). 

 

1.2.3.2. Cárie secundária: algumas questões de interesse 

 Esclarecidos alguns conceitos sobre etiologia e progressão da doença, de seguida vai 

procurar dar-se resposta a algumas questões actuais sobre o fenómeno da cárie secundária. 

  

 Os mecanismos de etiopatogénese e progressão das lesões de cárie primária também 

se aplicam às lesões de cárie secundária? E, estreitamente relacionada com esta primeira 

questão: o interface dente-restauração é um meio privilegiado para a progressão da lesão de 

cárie secundária? 

 Estudos iniciais sobre o tema (Hals e Kvinnsland, 1974), que procuraram analisar 

histologicamente as características da lesão de cárie secundária, referiram que esta seria 

composta por dois tipos de lesão: a primeira uma lesão de cárie secundária superficial, 

adjacente às margens da restauração, em tudo semelhante à lesão de cárie primária. A 

segunda, presente na profundidade do interface dente-restauração, seria uma entidade 

histológica nova, a lesão de parede. A lesão de parede corresponderia à lesão de cárie 

secundária na profundidade. A progressão da lesão de parede dever-se-ia à disseminação de 

fluidos e metabolitos no interface entre a restauração e o dente, um fenómeno conhecido 

como microinfiltração.  

 Tudo parecia apontar para a validade desta hipótese: estudos histológicos de dentes 

extraídos com cárie secundária evidenciavam a lesão superficial e a lesão de parede (Kidd, 

1981); e numerosos estudos comprovavam a existência da microinfiltração como um 

fenómeno presente em praticamente todas as restaurações (Fejerskov e Kidd, 2003).  

 Porém, os fundamentos sobre os quais assentavam esta teoria não eram tão sólidos 

quanto se pensava. Os estudos que comprovam a existência da microinfiltração foram na sua 

grande maioria feitos in vitro; a extrapolação dos seus resultados para a prática clínica deve 

ser feita com muita cautela. De facto, numerosos autores falharam em encontrar associação 

entre microinfiltração e cárie secundária (Mjör e Gordan, 2002).  

 Esta constatação coloca um sério entrave à teoria da lesão de cárie secundária como 

sendo constituída por dois tipos de lesão. De facto, se os microorganismos e metabolitos que 

se disseminam para a interface por microinfiltração não são responsáveis pela lesão de parede, 
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qual a razão desta existir então? A presença da lesão de parede não pode ser descartada, pois é 

uma evidência dos estudos histológicos.  

 Os autores encontraram a resposta na lesão superficial. A presença de um biofilme 

bacteriano à superfície do dente, nas margens da restauração, é o responsável pela lesão de 

cárie secundária (Mjör e Toffenetti, 2000). A progressão desta lesão em direcção à 

profundidade dá-se, à semelhança da cárie primária, segundo a orientação dos prismas de 

esmalte e túbulos dentinários. Mas outro factor igualmente importante vai desempenhar um 

papel no padrão de progressão da lesão: a forma da cavidade que contém a restauração. 

Quando esta é feita, para restaurar o dente, certo número de prismas de esmalte e túbulos 

dentinários são seccionados. A orientação dos prismas de esmalte, em relação ao interface 

dente-restauração, vai também ser responsável pelo padrão de progressão da lesão, e dar-lhe a 

forma característica de progressão em direcção à profundidade, que foi inicialmente 

identificada como a “lesão de parede” (Mjör e Toffenetti, 2000). 

 

 Remoção incompleta do tecido cariado: um factor de risco para o desenvolvimento de 

lesões de cárie secundária? 

 Esta questão dirige-se ao cerne de uma das mais acesas controvérsias da Dentisteria 

nos últimos anos: é lícito deixar dentina infectada subjacente a uma restauração? Ou, 

colocando a questão de outra maneira: é sequer possível remover toda a dentina infectada? É 

um assunto muitíssimo interessante e cheio de consequências para o exercício da medicina 

dentária.  

 A questão que aqui importa esclarecer enquadra-se nesse contexto, porém é de âmbito 

um pouco mais estrito: dentina infectada subjacente a uma restauração cria uma lesão de cárie 

secundária na profundidade? E o que os estudos nos têm a dizer é que não (Feverskov e Kidd, 

2003). Desde que, e esta é a pedra de toque da questão, a restauração apresente um adequado 

selamento marginal. Nem os fluidos provenientes do órgão pulpodentinário, nem a 

microinfiltração são fenómenos que permitam “nutrir” as bactérias cariogénicas presentes na 

dentina infectada (Feverskov e Kidd, 2003).  

 Os resultados destes estudos referidos acima devem ser interpretados de forma 

cautelosa pelo médico dentista: longe de serem um aval para deixar livremente dentina 

infectada na cavidade, devem pelo contrário fazer-nos pensar sobre a importância de prover as 

restaurações de um adequado selamento marginal - o que passa inevitavelmente por máximo 
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cuidado e rigor em todas as etapas da execução da restauração, desde o isolamento, 

acabamento das margens, aplicação do sistema adesivo, etc. Estes estudos parecem 

novamente consubstanciar a hipótese de que a lesão de cárie secundária é um problema com a 

sua génese à superfície das restaurações (Thylstrup e colaboradores, 1998). 

  

 Restaurações defeituosas estão em risco acrescido de desenvolverem lesões de cárie 

secundária? 

 A resposta é, indubitavelmente, sim. Restaurações defeituosas apresentam uma 

prevalência aumentada de cárie secundária (Anusavice, 1989). Mas, tendo chegado a este 

ponto, importa perceber quais são ao certo as caracteristicas das restaurações defeituosas que 

se pensa serem responsáveis pelo início e progressão das lesões de cárie secundária. 

 Um achado clínico importante são as falhas marginais com mais de 0,4mm, segundo 

alguns estudos (Kidd e colaboradores, 1995); outros apontam 0,25mm (Thylstrup e 

colaboradores, 1998). Os estudos verificaram que defeitos marginais com esse diâmetro, ou 

maiores, estão positivamente associados a um risco aumentado de cárie secundária. Pensa-se 

que se deve ao facto de estas falhas marginais actuarem como locais retentores de placa 

bacteriana (Mjör e Toffenetti, 2000). A anatomia do defeito (e a localização do mesmo) 

impossibilitam a remoção mecânica do biofilme, o que pode propiciar a formação e evolução 

de placa bacteriana cariogénica nesse local. 

 Outros estudos procuraram estabelecer associações entre defeitos nas restaurações e 

risco de cárie secundária.  Do ponto de vista do diagnóstico da cárie secundária, os resultados 

ficaram aquém do inicialmente esperado: não foi encontrada relação entre degradação 

marginal e o fenómeno de cárie secundária (Kidd e colaboradores, 1995). A pigmentação da 

dentina subjacente às margens da restauração e a microinfiltração também não estão 

associadas a cárie secundária (Kidd e colaboradores, 1994). 

 

1.2.3.3. Conceito actual de cárie secundária 

 Tendo presente o que foi dito acima, torna-se pertinente a questão: o que é então a 

cárie secundária ? 

 Actualmente, considera-se cárie secundária não como um ataque universal ao interface 

dente-restauração, mas sim o estabelecimento de uma nova lesão, localizada, no interface 

entre a restauração e o dente. De forma sucinta, e usando o conceito apresentado por Mjör e 
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Toffenetti em 2000, cárie secundária é cárie primária adjacente às margens de uma 

restauração. Defeitos marginais extensos, na medida em que funcionem como retentores de 

placa, podem estar associados a um risco aumentado de lesões de cárie. Pigmentação 

marginal, microinfiltração, e degradação marginal, não estão associados a risco acrescido de 

lesão de cárie secundária (Fejerskov e Kidd, 2003). 

 

1.2.4. Implicações clínicas no tratamento das lesões de cárie secundária 

1.2.4.1. Localização das lesões 

 O primeiro aspecto que será discutido é o da localização das lesões de cárie 

secundária. Numerosos estudos mostram que estas se encontram sobretudo na margem 

cervical das restaurações, junto ao ângulo cavossuperficial das mesmas (Mjör, 1998). Existem 

algumas razões para este facto:  

- Limites cervicais de restaurações em faces proximais, particularmente aquelas junto à 

gengiva ou infragengivais, são difíceis de higienizar. Como já foi referido, zonas de estase 

de placa são zonas de risco para as lesões de cárie. 

- Durante a preparação de cavidades proximais profundas, é por vezes difícil obter um limite 

cavossuperficial cervical regular, com um ângulo próximo de 90º. Margens 

cavossuperficiais irregulares aumentam a probabilidade de termos margens cervicais da 

restauração com falhas ou excessos, que irão funcionar como locais de retenção de placa. 

- São zonas de difícil acesso e visualização, o que dificulta consideravelmente o seu 

diagnóstico e intervenção precoces. 

 

1.2.4.2. Limitações e dificuldades no diagnóstico precoce 

 O diagnóstico precoce das lesões de cárie secundária apresenta algumas dificuldades, 

decorrentes das limitações dos métodos de diagnóstico utilizados. O que não quer dizer que 

esses métodos  de detecção e diagnóstico devam ser colocados de parte, ou o seu papel 

menorizado, por considerados ineficazes. Pelo contrário, as dificuldades na obtenção de 

elementos que permitam fazer um diagnóstico preciso da presença, extensão e actividade das 

lesões de cárie secundária, funciona como um argumento a favor da sua utilização de forma 

crítica e complementar (Fejerskov e Kidd, 2003). 

 Porém, é preciso ter presente o facto de que, em algumas situações, haverá incerteza 

quanto ao diagnóstico de uma lesão de cárie secundária. A utilização complementar de todos 
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os elementos clínicos e radiográficos poderá não oferecer uma resposta definitiva. A incerteza 

e dificuldade são inerentes ao processo de diagnóstico destas lesões, e não necessariamente 

resultado da incapacidade do clínico em efectuar um bom diagnóstico. 

  

1.2.4.3. Pré-requisitos para observação 

- Dentes limpos e bem iluminados (Kidd, 2005). Porém, antes da limpeza dos dentes, é 

fundamental registar mentalmente os locais onde ocorre acúmulo de placa, pois são zonas de 

risco para lesões de cárie. Zonas onde o fluxo salivar é menor (espaços interproximais de 

dentes posteriores) exigem atenção redobrada, tal como dentes malposicionados, 

rotacionados, adjacentes a espaços edêntulos, pilares de próteses, etc. Com base no que tem 

vindo a ser discutido, pode acrescentar-se mais um importante item a esta lista de locais que 

requerem especial atenção: margens de restaurações, particularmente margens cervicais. 

- A secagem dos dentes é fundamental, pois permite calcular a profundidade da lesão com 

base na alteração da translucência do esmalte (Fejerskov e Kidd, 2003). A relação entre o 

aspecto clínico da lesão primária e da lesão secundária será discutida mais à frente. 

- A sondagem cumpre várias funções (Kidd, 2005): permite remover o biofilme (colocando a 

sonda paralela ao longo eixo do dente e deslocando-a suavemente); permite sentir a 

consistência (dura ou mole) da superfície da lesão - um gesto suave, ao longo da sua 

superfície, com uma sonda de ponta romba, ou periodontal, é o aconselhado; permite ainda 

identificar falhas marginais nos limites cervicais de restaurações, onde a visualização directa é 

impossível. 

 

1.2.4.4. Elementos de diagnóstico de lesões de cárie secundária 

1.2.4.4.1. Visual 

 As etapas de progressão das lesões de cárie secundária seguem o mesmo padrão que as 

lesões de cárie primária. A sua etiologia é similar, e o seu o ritmo e padrão de progressão 

estão sujeitos aos mesmos factores (Fejerskov e Kidd, 2003). Porém o seu diagnóstico visual 

nos estádios precoces (os que antecedem a cavitação) é consideravelmente mais difícil: as 

margens cervicais são muitas das vezes inacessíveis à visualização. No caso das restaurações 

a amálgama, os produtos da corrosão da mesma tendem a pigmentar as margens dentárias 

adjacentes (seguindo um padrão de cores castanho-cinza-acintenzado ao longo do tempo). E 

no caso das restaurações a compósito, a pigmentação marginal da restauração e descoloração 
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da dentina adjacente às margens da restauração são achados comuns, atribuíveis a vários 

factores como pigmentação extrínseca e microinfiltração, sem que cárie secundária esteja 

necessariamente presente (Kidd e Beighton, 1996). 

 Em face de todas estas variáveis, como devem ser interpretados os achados da 

inspecção visual? Permanece válido o achado clínico de uma lesão branca, ou castanha, 

adjacente à margem de uma restauração, como indicação de lesão de cárie secundária. Mas o 

grau de certeza que se atribui a esse achado é necessariamente menor (Thylstrup e 

colaboradores, 1998), e requer que se utilizem os outros meios de diagnóstico para confirmar 

ou refutar o diagnóstico.  

 Por outro lado, a suspeita de uma lesão de cárie secundária em proximal deverá levar à 

observação cuidadosa da crista marginal do dente adjacente não restaurado (Fejerskov e Kidd, 

2003). Sabe-se que os dentes adjacentes a restaurações proximais têm um risco cerca de 4 

vezes maior de desenvolverem cárie, do que os seus congéneres adjacentes a dentição hígida 

(Fejerskov e Kidd, 2003). 

 

1.2.4.4.2. Sondagem 

 Já foram referidas as aplicações da sonda no contexto do exame dentário. O critério da 

textura (lesão mole versus dura), usado na determinação da actividade da lesão de cárie 

primária, é igualmente válido para determinação da actividade da lesão de  secundária (Kidd, 

2001).  Na lesão primária a textura da lesão tomava muitas vezes primazia sobre a cor no 

diagnóstico da actividade, pois lesões antigas de progressão lenta podem apresentar-se como 

castanhas, não obstante estarem activas. A incorporação de pigmentos extrísecos na lesão é 

apontada como a principal razão para tal. Na lesão secundária as razões pesam ainda mais a 

favor da textura como critério principal - o tipo de restauração e a pigmentação dos tecidos 

adjacentes à mesma tendem a dificultar o diagnóstico estritamente visual. Importa ainda 

enfatizar que o gesto de sondagem deve ser realizado gentilmente, percorrendo de forma 

suave a superfície da lesão para sentir a sua textura. A utilização de uma sonda afiada e o 

diagnóstico de “cavitação” por sondagem estão contra-indicados (Anusavice, 1989). Porém, a 

detecção de defeitos marginais nas margens cervicais de restaurações proximais é um 

indicação importante para uso da sonda, como já foi referido. Idealmente, deverá ser feita 

suavemente e com uma sonda periodontal, para evitar o risco de cavitação iatrogénica de uma 

lesão de cárie secundária incipiente. O diâmetro da sonda periodontal corresponde ao 
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diâmetro do defeito marginal que se sabe estar associado a um risco acrescido de cárie 

(0,4mm,  segundo Kidd e colaboradores, 1996). 

 

1.2.4.4.3. Radiográfico 

 O uso complementar dos vários meios de diagnóstico, como componente fundamental 

da detecção, classificação da extensão e da actividade das lesões de cárie, já foi referido.  É 

neste contexto que se insere a observação radiográfica: deve ser encarada com um 

coadjuvante de diagnóstico, complementar à inspecção visual. Dois princípios importantes 

deverão orientar a decisão do médico dentista ao solicitar raios X: a decisão de tirar 

radiografias deve sempre ser baseada numa indicação clínica específica, e não por norma, ou 

rotina; os pacientes deverão ser sujeitos ao mínimo de radiações possível que permita 

diagnóstico (Fejerskov e Kidd, 2003). 

 Não existe uma correspondência perfeita entre o que aparece na radiografia e a 

realidade. Vários elementos são responsáveis por esta imagem em “espelho distorcido” do 

real, que é dada pelos raios X: 

- é necessária perda mineral substancial até que a lesão de cárie surja como uma radiolucência 

no raio X (os valores variam de acordo com o contraste do filme, condições de 

processamento e visualização, e interpretação da película). 

- a representação radiográfica da lesão pode ainda encontrar-se alterada por um conjunto de 

factores. Entre eles, podemos referir: a localização da lesão, a sua forma e extensão; a 

anatomia do dente; a angulação horizontal e vertical do feixe de raios X; a relação entre a 

angulação da ampola, a angulação do dente, e da película. 

 

 A capacidade de interpretação dos raios X pelo médico dentista será porventura o 

factor mais importante na valorização deste método de diagnóstico. Saber o que procurar, 

onde procurar, quais as vantagens e desvantagens associadas ao seu uso, o que é que um raio 

X revela (mas também o que falha em mostrar): são estes os factores que vão influenciar a 

interpretação, e que serão abordados de seguida. 

 Os raios X apresentam um conjunto de vantagens significativas (Fejerskov e Kidd, 

2003), nomeadamente o facto de permitirem: 

- estudar superfícies inacessíveis à inspecção visual 

- avaliar a profundidade e relação da lesão com a polpa 
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- aferir a actividade de uma lesão, com base em raios X tirados em períodos sucessivos 

(assumindo um tempo idêntico de exposição e angulação, o que pode revelar-se difícil). 

 

 Entre as desvantagens contam-se as seguintes (Fejerskov e Kidd, 2003): 

- falha em diferenciar lesões de cárie de hipomineralizações do esmalte: importante fazer o 

diagnóstico clínico de uma e outra condições. 

- não detecta lesões iniciais de esmalte: pois é necessária perda de 30 a 50% de estrutura 

mineral para que as alterações se tornem visíveis radiograficamente. 

- a sensibilidade dos raios X é de cerca de 50%; a sua especificidade, de 93%. Uma 

sensibilidade de 50% diz-nos que cerca de metade das lesões de cárie não são detectadas em 

raios X; inversamente, em 7% dos casos vai ser diagnosticada uma lesão de cárie num dente 

que de facto se encontra sadio. 

- não permite a distinção de lesões cavitadas de não cavitadas: não existe um aspecto 

radiográfico característico associado à cavitação. Ou seja, não se vê uma cavidade bem 

delimitada no raio X nas lesões cavitadas iniciais. O que vários estudos têm fornecido são 

estimativas, que têm em consideração o risco de cárie individual do paciente, a extensão da 

lesão, a idade do paciente e o tipo de dente envolvido, sobre a maior ou menor probabilidade 

desta se encontrar cavitada. Como regra simples, pensar em lesões proximais que já 

atravessaram a junção amelo-dentinária e se encontram na metade externa da dentina como 

estando cavitadas, em pacientes com risco elevado de cárie. Sabe-se também que os molares 

têm associado maior risco de cavitação precoce que os prémolares. 

- a forma da lesão e a anatomia do dente condicionam o aspecto radiográfico da lesão. É 

frequente supor-se a imagem radiográfica como uma subestimação do tamanho real da lesão 

de cárie; porém o inverso também pode suceder 

- é necessária uma abordagem crítica das radiolucências e artefactos radiográficos que possam 

ser confundidos com lesões de cárie: o efeito burnout; radiopacidades e radiolucências 

anatómicas frequentes; a presença de adesivo em excesso no pavimento das restaurações em 

compósito; presença de regiões radiolúcidas subjacentes a restaurações em amálgama 

(artefacto radiográfico); presença de cárie residual não removida aquando da colocação da 

restauração; presença de protecções pulpares, etc. 
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 Convirá ter presentes os seguintes elementos durante a pesquisa radiográfica de lesões 

de cárie secundária: 

- a radiografia bitewing é o principal meio de diagnóstico radiográfico para estas lesões, pois 

permite a visualização das superfícies proximais inacessíveis à observação directa. Por outro 

lado, a sua facilidade de execução, e o facto de serem parte integrante do exame de rotina, 

tornam as bitewings o método ideal de diagnóstico para determinar o ritmo de progressão e 

actividade destas lesões (Fejerskov e Kidd, 2003). 

- a pesquisa atenta das margens cervicais das restaurações deve comandar a atenção do 

clínico; este deverá também ter em conta que margens oclusais são também regiões propícias, 

se bem que menos prevalentes, ao desenvolvimento de cárie secundária (Mjör, 2001). As 

dificuldades de diagnóstico de lesões de cárie secundária incipientes nas faces oclusais são 

similares àquelas verificadas na detecção de lesões do sistema fissurário. 

- discrepâncias marginais entre a restauração e o dente podem ser evidentes ao raio X, nas 

faces proximais, apenas se forem coincidentes com a orientação do feixe. Um correcto perfil 

de emergência e ponto de contacto pode igualmente ser observado com uma bitewing com a 

angulação correcta. Não devem no entanto ser descurados outros sinais e sintomas que nos 

poderão servir de indicação para uma adaptação proximal inadequada (se há impactação 

alimentar, ou inflamação gengival persistente, por exemplo). 

- um dente com cárie secundária é um dente em que a progressão da lesão de cárie justificou 

intervenção operativa, num dado momento. Muitas vezes o médico dentista não está na posse 

de todos os elementos da história desse dente; nesses casos o raio X permite fazer uma 

estimativa sobre alguns dados importantes. Porém, as informações colhidas dessa forma serão 

escassas, e irão assentar sobre um grau considerável de especulação: qual foi o ritmo de 

progressão da lesão; qual a resposta do órgão pulpodentinário; que significado atribuir às 

radiolucências subjacentes à restauração, etc. Vai ser no meio deste quadro clínico de 

incerteza, agravado pelas dificuldades inerentes ao diagnóstico, que o clínico irá aferir a 

presença, extensão e actividade da lesão de cárie. 

 

1.2.4.4.4.Transiluminação 

 A transiluminação tem indicação para pesquisa de cáries proximais em dentes 

anteriores. Existem actualmente no mercado aparelhos de transiluminação por fibra óptica 

(FOTI, em inglês); porém, na ausência deste aparelho, a transiluminação poderá ser efectuada 
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com recurso ao espelho de mão e a uma fonte de iluminação (a luz do candeeiro, ou da 

turbina, por exemplo). Procura-se, através da manipulação do espelho e da fonte de luz, fazer 

reflectir a luz através do dente. Fundamenta-se no princípio de que os tecidos dentários 

desmineralizados apresentam um índice de refracção da luz diferente dos tecidos hígidos 

(Fejerskov e Kidd, 2003). As lesões surgem como áreas enegrecidas subjacentes ao ponto de 

contacto. No contexto das lesões de cárie secundária, este procedimento assume importância 

na pesquisa dos limites marginais cervicais de restaurações a compósito em dentes anteriores 

(classes III e IV). O carácter complementar e coadjuvante deste e dos restantes meios de 

diagnóstico deve de novo ser enfatizado. 

 

1.2.4.4.5. Outros sinais e sintomas 

 A observação dos tecidos gengivais adjacentes a uma restauração é outro indicador 

importante que deve fazer o clínico suspeitar de lesões de cárie secundária (Kidd, 2005). 

Inflamação persistente dos tecidos gengivais adjacentes à restauração; o paciente referir 

hemorragia após utilização do fio dentário nessa região; o paciente referir impactação 

alimentar frequente nessa região; a presença de depósitos de placa bacteriana na margem 

cervical da restauração; e a proximidade da gengiva marginal em relação aos mesmos, são 

exemplos de achados clínicos relevantes. 

 A presença de dor dentária e sensibilidade a estímulos térmicos pode constituir 

indicação de patologia pulpar, e obrigará à realização de testes de sensibilidade pulpar 

apropriados para chegar a um diagnóstico definitivo. 

 

1.2.4.5. Apreciação crítica dos elementos de diagnóstico 

 Discutiu-se até agora cada um dos meios de diagnóstico de cárie secundária ao dispôr 

do clínico. Procurou apontar-se os méritos, mas também as limitações de cada um deles. Da 

assunção dessas limitações decorre a necessidade de interpretar os seus achados de uma forma 

crítica, e de integrar a informação fornecida por cada um deles num quadro geral mais amplo. 

 Como foi referido no início da dissertação, é um pilar fundamental da dentisteria 

minimamente invasiva a detecção precoce das lesões de cárie. É nos estádios iniciais da lesão 

de cárie (que antecedem a cavitação) que as medidas terapêuticas preventivas produzem 

melhores resultados. Mas os elementos que permitem fazer o diagnóstico precoce não são, em 

grande medida, eficazes: o critério visual e táctil, métodos essenciais para detecção destas 
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lesões, encontram-se eivados de limitações e dificuldades; a radiografia, como elemento 

complementar, apresenta as limitações que são conhecidas; a transiluminação tem indicação 

apenas para restaurações em compósito em dentes anteriores. 

 Por outro lado, o que a literatura recente diz sobre a eficácia dos meios de diagnóstico 

para a cárie secundária, reporta-se sobretudo à detecção da lesão num estádio mais avançado: 

cárie secundária é cavitação adjacente à margem da restauração, concomitante com a presença 

de uma radiolucência detectada radiograficamente (Kidd e colaboradores, 1994); defeitos 

marginais maiores que 0,4mm apresentam risco acrescido de desenvolverem cárie secundária 

(Mjör e Toffenetti, 2000). 

 A cavitação aparenta assim permanecer como o critério operativo na detecção da cárie 

secundária. Neste sentido, apesar dos avanços conceptuais no entendimento da etiologia, 

progressão e tratamento destas lesões, os elementos de diagnóstico aparentam permanecer em 

grande medida aqueles utilizados  no passado, isto é, da época da dentisteria estritamente 

restauradora. 

 Mas será mesmo assim? Como já foi referido, o critério táctil permanece um método 

eficaz no diagnóstico destas lesões. Vários estudos comprovaram a associação entre dentina 

muito infectada e uma consistência mole à sondagem. A remoção da camada superficial da 

zona suspeita, adjacente à restauração, permite o acesso à dentina subjacente, e o “sentir” 

táctil da consistência da mesma. 

  

1.2.4.6. A cavidade exploratória como elemento adicional de diagnóstico 

 É neste contexto que ganha sentido o conceito de cavidade exploratória. Deve ser 

entendida como um método adicional de diagnóstico, que permite confirmar o diagnóstico 

pré-operatório de uma lesão de cárie secundária incipiente (Mjör, 1998). O seu campo de 

aplicação será necessariamente limitado: deverá ser utilizado nas situações em que os vários 

meios de diagnóstico não permitem um diagnóstico conclusivo de cárie secundária inicial. A 

observação visual e, sobretudo, a consistência dos tecidos dentinários à sondagem irá permitir 

um diagnóstico conclusivo sobre a presença, extensão da lesão, e actividade da mesma. Em 

cáries secundárias nas superfícies oclusais, não haverá problemas no acesso; em dentes 

anteriores com restaurações classes III e IV uma abordagem lingual (ou vestibular) poderá ser 

encetada; é nas classes II em dentes posteriores que reside a maior dificuldade no acesso. De 
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facto, poderá ser necessária a remoção da box proximal para podermos ganhar visualização e 

acesso à margem cervical da restauração. 

 A cavidade exploratória não esgota as suas funções somente como método de 

diagnóstico; o seu campo de aplicação estende-se à terapêutica das lesões de cárie secundária, 

como será discutido mais à frente na dissertação. 

 

1.2.4.7. Noções teóricas sobre remoção de cárie secundária 

 A remoção de cárie secundária tem tradução directa numa interrogação clínica 

comum: face a um diagnóstico lesão de cárie secundária, o médico dentista decide remover a 

restauração -  o que irá encontrar por baixo? 

 A reposta a esta questão envolve dois conjuntos de fenómenos, estreitamente 

relacionados, e actuando simultaneamente. O primeiro, os mecanismos responsáveis pela 

progressão da lesão de cárie secundária. Já foram referidos, mas aqui ficam de novo, de forma 

sucinta: 

- lesão de cárie secundária como uma condição localizada, nas margens das restauração, 

associada a factores locais que favorecem a estase de placa (Thylstrup e colaboradores, 1998) 

- presença de um biofilme bacteriano cariogénico condição necessária para a sua formação e 

progressão (Thylstrup e colaboradores, 1998) 

- progressão da lesão segundo os prismas de esmalte e túbulos dentinários; orientação dos 

mesmos em relação à forma da cavidade factor igualmente importante (Fejerskov e Kidd, 

2003) 

 O segundo consiste na resposta que o órgão pulpodentinário oferece à progressão da 

lesão de cárie. É sabido que logo nos estádios iniciais da lesão de cárie (ainda  na lesão 

branca) o órgão pulpodentinário desencadeia uma resposta de protecção e defesa. Nos tecidos 

dentinários, vai ocorrer  a aposição de dentina terciária, nas paredes pulpares adjacentes mais 

próximas à lesão, e a formação de dentina esclerótica, na dentina adjacente à lesão (Fejerskov 

e Kidd, 2003). A dentina terciária visa a formação de uma barreira adicional de protecção 

entre a polpa e os tecidos infectados; a dentina esclerótica, que no fundo consiste numa 

aposição acelerada de mineral dos túbulos dentinários, visa diminuir a permeabilidade dos 

mesmos, e isolar a polpa dos agentes nocivos da actividade bacteriana (Fejerskov e Kidd, 

2003).  
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 Outro elemento importante nesta questão consiste na resposta do órgão 

pulpodentinário à presença de dentina cariada residual. O mesmo é dizer, aquando da 

colocação da restauração, o que vai acontecer à dentina infectada que permaneceu na 

cavidade. Já foi referida a importância do selamento marginal das restaurações para evitar a 

progressão das lesões de cárie; foi também apontado o facto da dentina infectada residual não 

sofrer “reactivação”, excepto se uma lesão de cárie secundária se estabelecer à superfície e 

progredir em direcção à profundidade. Ora esta dentina infectada irá com o tempo 

remineralizar-se, porém não irá reverter ao seu estado de mineralização inicial. Persiste no seu 

seio um número reduzido de bactérias viáveis, porém em número insuficiente para causar 

destruição activa dos tecidos dentinários - o selamento da superfície dentária pela restauração, 

a aposição de dentina terciária, e oclusão dos túbulos dentinários por dentina esclerótica, vão 

impossibilitar o acesso destas bactérias a uma fonte de nutrientes (Fontana e colaboradores, 

2010). 

  

1.2.4.8. Noções operatórias sobre remoção de cárie secundária 

 Dentina terciária, dentina esclerótica, cárie residual - que implicação clínica concreta 

têm estes achados histológicos? Como se diferenciam estes tipos de dentina? Que relevância 

têm para a remoção de cárie? 

 A implicação clínica é a seguinte: dentina terciária, fibrótica, e inclusivé cárie residual 

é lícito deixar na cavidade; dentina infectada não, de acordo com Fejerskov e Kidd (2003). 

Clinicamente é difícil, senão impossível, discernir entre cada um dos três tipos de dentina 

referidos (terciária, esclerótica, e residual). A localização da mesma, e a sua relação com a 

forma da cavidade, com a câmara pulpar e com a restauração são os principais indicadores. O 

aspecto clínico que podem apresentar é variado: a pigmentação apresentada pode ir desde um 

amarelo ligeiramente mais escuro que dentina sadia, até ao negro; e a consistência pode ir de 

amolecida até rígida. A diferenciação entre cada um dos tipos de dentina referida não é 

fundamental, durante a preparação da cavidade. De capital importância, isso sim, é a sua 

distinção da dentina altamente infectada, que corresponde a cárie activa. Neste ponto, 

recorrendo a dados de estudos microbiológicos, pode afirmar-se que o aspecto molhado (e, 

em menor extensão, a sensação táctil de dentina amolecida) são os dois critérios principais de 

diagnóstico diferencial entre dentina infectada e os restantes tipos de dentina (Goldberg, 

1990).   
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 Novamente o critério táctil assume preponderância na identificação do tecido cariado 

activo. O critério visual não é um indicador seguro de actividade - nem o aspecto pigmentado 

da dentina, nem o seu grau de pigmentação servem como critérios de diagnóstico (Mjör e 

Toffenetti, 2000).  

 Uma referência breve à tinta reveladora de cárie. Esta surgiu com o intuito de facilitar 

a identificação de tecido cariado. Considerando as dificuldades de diagnóstico que têm vindo 

a ser discutidas, é fácil de perceber como um pigmento revelador seria benvindo como 

método coadjuvante na identificação do tecido cariado, durante a preparação da cavidade. 

Porém, os estudos que têm sido efectuados apontam para uma sobreestimação do tecido 

cariado pelo pigmento, particularmente na parede pulpar e na junção amelodentinária. A 

indicação é assim para o seu uso judicioso - a remoção de todo o tecido pigmentado levaria à 

remoção em excesso de tecido dentinário, com fragilização da estrutura dentária (Fejerskov e 

Kidd, 2003). 

 

1.2.5. Avaliação das restaurações  

 Este capítulo irá focar a questão do fracasso das restaurações, e apresentar critérios 

que sirvam de base a uma avaliação das restaurações pré-existentes. 

  

1.2.5.1. Razões para o fracasso das restaurações 

 Existem várias razões para o fracasso das restaurações: cárie secundária, fractura, 

degradação marginal, microinfiltração, etc (Mjör e Gordan, 2002). Serão agora adereçadas 

essas razões, tomando por referência estudos que procuram associar características das 

restaurações com as razões do fracasso das mesmas.  

  

1.2.5.1.1. Cárie secundária 

 A cárie secundária constitui a principal razão do fracasso das restaurações, 

particularmente lesões adjacentes à margem cervical das restaurações, visto estas constituirem 

cerca de 90% da totalidade das lesões de cárie secundária (Mjör, 1998).   
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1.2.5.1.1.1. Factores associados a risco acrescido de cárie secundária, de acordo com de Mjör 

e Jokstad (1991): 

1.2.5.1.1.1.1. Formato da cavidade 

 - cavidade demasiado estreita no sentido vestibulo-lingual. Segundo os autores, uma 

preparação excessivamente conservadora da cavidade pode levar à não remoção de todo o 

esmalte cariado nas suas margens axiais. Tecido cariado nas margens cavossuperficiais da 

restauração constitui risco de cárie secundária. 

 - esmalte não suportado em proximal. Em restaurações em amálgama, pensa-se que a 

presença de esmalte não suportado em proximal conduza à fractura da estrutura dentária 

(durante a colocação da matriz, e/ou durante a condensação do amálgama por exemplo), 

levando à criação de defeitos marginais. No caso das restaurações a compósito a questão 

coloca-se de outro modo. Como é sabido, no compósito não é advogada a remoção do esmalte 

não suportado - de facto, a preservação da estrutura dentária é tida como uma das grandes 

vantagens dos compósitos. Porém, a presença de esmalte não suportado que apresente 

indícios de fractura é formalmente desaconselhada, devido ao risco elevado de fractura do 

mesmo durante a contracção de polimerização (Doulet e colaboradores, 2001), com 

subsequente formação de defeitos marginais e risco acrescido de cárie secundária. 

 - ângulo axiogengival demasiado agudo e paredes proximais vestibulo-linguais 

demasiado convergentes. Mjor e Jokstad (1991) sugerem que estas duas situações estão 

relacionadas com a dificuldade acrescida de obter uma boa compactação do amálgama na 

cavidade proximal, levando à presença de defeitos marginais no interface entre a restauração e 

a cavidade 

 

1.2.5.1.1.1.2. Técnica operatória 

 - controlo da humidade: o isolamento surge como requisito fundamental para evitar a 

incorporação de falhas e porosidades no material de restauração. A eficácia do sistema 

adesivo e do compósito também dele depende, como é sabido. Mas a necessidade de 

isolamento na prevenção da cárie secundária não se esgota aí, sendo igualmente importante 

em várias etapas precedentes: para permitir uma visualização adequada das paredes da 

cavidade proximal (da qual depende a remoção completa do tecido cariado e um bom 

acabamento das margens cavossuperficiais), e para assegurar a perfeita colocação e 

estanquicidade da matriz. 
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1.2.5.1.1.1.3. Propriedades do material 

 - amálgama: verificou-se que a condensação de pequenas quantidades de amálgama é 

preferível a grandes quantidades. Apesar de ser tentador colocar a cápsula inteira de 

amálgama na etapa inicial da condensação, sobretudo em cavidades de grande dimensão, o 

médico dentista deverá abster-se de o fazer, pois o risco de incorporação de poros e falhas de 

material nas margens gengivais é maior. A dose a condensar deverá ser aquela transportada 

pelo porta-amálgama. Outra precaução a tomar refere-se ao diâmetro do condensador: este 

deverá corresponder às dimensões da cavidade proximal. 

 - compósito: as precauções a tomar não são diferentes daquelas que o médico dentista 

deverá ter durante a colocação de qualquer compósito. Reportam-se à necessidade de 

isolamento, à aplicação escrupulosa dos passos do sistema adesivo, à necessidade de matrizes 

limpas, e de cunhas transparentes que conduzam a luz. A importância da adição incremental 

de compósito para evitar a contracção de polimerização já é conhecida. Faltará só referir a 

recomendação referente à espessura menor da camada inicial de compósito (cerca de 1mm), 

que deverá preencher o pavimento da cavidade, e ao tempo aumentado de polimerização 

(mais 50%), fazendo incidir a luz de várias direcções, para assegurar uma polimerização 

adequada do compósito na margem cervical (Summit e colaboradores, 2001). 

 

1.2.5.1.1.1.4. Higiene oral do paciente  

 Mau controlo de placa, particularmente na margem gengival das restaurações, 

constitui um risco acrescido de desenvolver cárie secundária. 

 

1.2.5.1.1.2. Como prevenir o aparecimento de lesões de cárie secundária 

 Tendo sido discutidos quais os factores mais comummente associados a cárie 

secundária, expõe-se abaixo uma síntese dos critérios a ter em conta para evitar o seu 

aparecimento: 

- a remoção da totalidade da lesão de cárie nas margens da cavidade é um requisito 

fundamental. A decisão de deixar dentina infectada na parede pulpar, como forma de evitar 

uma exposição pulpar, num dente assintomático, é discutível e em certos casos aceitável, se 

um adequado selamento marginal puder ser obtido (Fejerskov e Kidd, 2003). É uma questão 

bem diferente a presença de cárie remanescente nas margens - sob nenhum pretexto deve 
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acontecer (Lund, 2009). A presença de tecido dentário infectado, adjacente às margens da 

restauração recém-colocada, não é mais que a própria definição de cárie secundária! 

- um bom acabamento das paredes da cavidade proximal, sobretudo das suas margens 

cavossuperficiais, é igualmente importante (Mjör e Jokstad, 1991). Viu-se que a presença de 

irregularidades, esmalte não suportado (no caso da amálgama), e esmalte não suportado com 

indícios de fractura (no caso do compósito) conduzem ao aparecimento de defeitos 

marginais. Estes defeitos marginais, como é sabido, constituem locais de retenção de placa, 

propícios ao desenvolvimento de cárie secundária. É inclusivé advogada por alguns autores 

(Lund, 2009) o acabamento das paredes da cavidade com escavadores manuais de dentina. 

- é pré-requisito para a remoção da totalidade da lesão de cárie nas margens, e um bom 

acabamento das paredes da cavidade proximal, uma adequada visualização da cavidade. Ora 

esta só pode ser obtida, sobretudo em boxes profundas, mediante isolamento apropriado, isto 

é, com o dique de borracha. O papel fundamental do dique de borracha nas etapas 

subsequentes da colocação da restauração já foi referido e não deve ser subestimado. 

- as características do formato da cavidade para amálgama relacionam-se sobretudo com dois 

aspectos: devem permitir uma condensação eficaz do material, evitando a incorporação de 

poros e falhas; devem evitar a formação de falhas marginais (Mjör e Jokstad, 1991). 

 

1.2.5.1.2. Fractura das restaurações 

 A fractura das restaurações é outra razão frequente para o fracasso das mesmas. Os 

autores (Mjör e Gordan, 2002) que se debruçaram sobre o tema tiveram dificuldades em 

encontrar razões  específicas para a fractura. Segundo eles, a etiologia do fracasso das 

restaurações é multifactorial e complexa. Mais do que um factor pode estar presente 

simultaneamente; e, na maioria das vezes, senão sempre, será esse o caso. Estabelecer uma 

relação de causalidade entre factores associados à restauração e risco acrescido de fractura 

afigura-se assim muito difícil. No entanto, com base nos seus achados clínicos, Mjör e 

Gordan chegam a algumas conclusões, úteis para a prática clínica do médico dentista.  

  

1.2.5.1.2.1. Factores associados a risco acrescido de fractura em todas as restaurações 

 - Em consonância com estudos prévios, sabe-se que a maioria das fracturas precoces 

das restaurações se deve ao facto destas se encontrarem em supraoclusão. 



 

23 

 

 - É também sabido que a maioria das fracturas se deve não a fracasso do material em 

si, mas sim a erros procedimentais durante a confecção da restauração. Estes erros podem 

ocorrer em qualquer etapa do procedimento, e vão desde não cumprimento das instruções do 

fabricante, a preparação inadequada da cavidade, escultura e polimento inadequados, etc. 

 - A etiologia multifactorial do fracasso das restaurações já foi referida. De facto, uma 

associação recorrente é aquela encontrada entre fractura da cúspide e cárie secundária activa. 

A progressão da lesão de cárie, no interface entre o dente e a restauração, fragiliza o esmalte, 

tornando-o atreito a fractura. 

 

1.2.5.1.2.2. Factores associados a risco acrescido de fractura de restaurações em compósito 

 - Existe um risco acrescido de fractura de restaurações a compósito em restaurações 

complexas, isto é, em restaurações em que se recorreu a recobrimento cuspídeo. 

  

1.2.5.1.2.3. Factores associados a risco acrescido de fractura de restaurações em amálgama 

 - Existe uma associação positiva entre o istmo da cavidade (largura vestibulo-lingual) 

demasiado estreito e risco acrescido de fractura.  

 - Cavidades oclusais e proximais muito profundas, e paredes vestibulares e linguais 

com espessura insuficiente, são também factores que agravam o risco de fractura.  

 - Aprofundamento excessivo da cavidade em oclusal. Este dado vem contraditar uma 

opinião até há pouco correntemente aceite: a de que o aprofundamento da cavidade em ocusal 

reduziria o risco de fractura. Verificou-se que esse excesso de material de restauração não 

confere um aumento da resistência à fractura; pelo contrário, fragiliza o dente, na medida em 

que implica remoção de estrutura dentária sadia. A profundidade necessária para garantir a 

espessura mínima de amálgama (1,5 a 2mm, consoante o caso) deverá ser sempre observada. 

 

1.2.5.1.3. Outras razões para o fracasso das restaurações 

 Existem ainda outras razões para o fracasso das restaurações. À luz dos conhecimentos 

actuais sobre o comportamento e longevidade dos materiais, a sua inclusão numa lista de 

factores responsáveis pelo fracasso das restaurações é, nalguns casos, discutível. 

 Entre esses factores há a referir, no caso das restaurações em amálgama, a degradação 

marginal. Esta ocorre sobretudo nas margens oclusais das restaurações. Com base nos 

resultados de diversos estudos, pode afirmar-se que a degradação marginal não conduz a cárie 
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secundária, e, portanto, não deverá ser considerada razão para a substituição da restauração 

(Mjör e Toffenetti, 2000). Excepções a esta regra são os defeitos marginais com mais de 

0,4mm, pois, como já foi referido, funcionam como nichos retentores de placa e impedem a 

remoção mecânica da mesma.  

 A pigmentação dos tecidos dentários adjacentes é outra possível razão para 

substituição das restaurações a amálgama. A disseminação dos produtos da corrosão da 

amálgama para os tecidos dentários é um fenómeno natural, sem efeitos lesivos para a saúde 

do paciente, e actualmente não é considerada indicação para substituição da restauração 

(Fontana e colaboradores, 2010). É apontada como causa de fracasso na medida em que a 

pigmentação pode  levar a um diagnóstico erróneo de cárie secundária. 

 A substituição das restaurações a compósito por pigmentação marginal, descoloração e 

microinfiltração é outra razão apontada para a sua substituição. Apesar de actualmente se 

saber que nenhum desses factores predispõe à cárie secundária (Fejerskov e Kidd, 2003), a 

sua substituição/reparação/polimento pode estar aconselhada por outros motivos (sejam eles 

de natureza estética, funcional, ou de sensibilidade pós-operatória, por exemplo). 

 

1.2.5.2. Avaliação das restaurações pré-existentes 

 Foram abordadas as razões da maior ou menor longevidade das restaurações. 

Estreitamente associada a esta questão, está a da avaliação das mesmas. Que conjunto de 

critérios se devem utilizar para avaliar as restaurações? Este passo de diagnóstico afigura-se 

como fundamental, pois vai ser com base nele que se irá tomar a decisão sobre a terapêutica 

apropriada a instituir nesse dente.  

 A dentisteria minimamente invasiva procura o tratamento da doença cárie, não se 

restringindo às suas manifestações clínicas (as lesões de cárie); encara o paciente como um 

indivíduo único, na sua especificidade; e visa a prevenção da recorrência da doença (Fontana 

e colaboradores, 2010). A avaliação das restaurações pré-existentes deve ser entendida como 

parte integrante desta forma globalizante de entender e abordar a doença. Será a avaliação 

ponderada de todos os elementos positivos do diagnóstico que nos irá permitir traçar um 

plano de tratamento apropriado ao paciente em questão. De novo são evocados os princípios 

norteadores da Dentisteria actual: privilegiar a abordagem preventiva sobre a restauradora; 

permitir o tempo adequado para observar o impacto das medidas terapêuticas preventivas 

encetadas; intervir operativamente apenas se e quando for considerado necessário; e diminuir 
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o risco individual de cárie do paciente de forma a prevenir a recorrência da doença, sendo 

esteo objectivo último do tratamento. 

 É em consonância com estes princípios que se tornam relevantes um conjunto de 

terapêuticas indicadas para o tratamento de restaurações pré-existentes. O seu carácter 

minimamente invasivo; o facto de prolongarem a longevidade da restauração; e ainda  o facto 

de evitarem o ciclo vicioso das restaurações são factores que apontam a favor da sua 

incorporação na  prática clínica diária dos médicos dentistas.  

   

1.2.5.2.1. Critérios para avaliação das restaurações  

 Foram propostas várias grelhas conceptuais para abordar a questão das restaurações 

pré-existentes. No entender do autor, as por ele conhecidas (Sturdevant, 1985, e Charbeneau, 

1988), apesar de procurarem ser abrangentes e completas, têm algumas insuficiências: as 

recomendações mais antigas não têm em linha de conta o estado actual do conhecimento 

sobre cárie secundária; outras, de tão abrangentes, tentam incluir todos os aspectos da doença 

e lesão de cárie numa única grelha, tornando-as de difícil aplicação clínica; outras ainda 

socorrem-se de critérios vagos e difíceis de quantificar objectivamente (por exemplo 

avaliações de risco de benefício, e de “valor” do dente, por exemplo). 

 Uma lista de critérios para avaliação de restaurações passaria pelos seguintes itens 

(elencados por Thylstrup e colaboradores, 1998): 

 1) há lesão de cárie secundária? Se sim, qual a localização, extensão e actividade? É 

uma lesão passível de remineralização, ou requer intervenção operatória? 

 2) a restauração está capaz do ponto de vista da forma, função e estética? Os seguintes 

parâmetros deverão ser avaliados: 

- adaptação marginal 

- desgaste e perda de anatomia 

 - alterações na cor e translucência 

 3) qual o risco individual de cárie do paciente?  

 

1.2.5.2.1.1. Possibilidade de remineralização da lesão 

 A possibilidade de remineralização das lesões de cárie secundária dependerá em 

grande medida da existência de cavitação. À semelhança das lesões de cárie primária em 

superfícies proximais, a presença de cavitação dita geralmente a necessidade de intervenção 
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operativa (Kidd, 2005). Neste tipo de lesões, a sua localização impede a correcta higienização 

com a escova. E mesmo o fio irá revelar-se ineficaz: este apenas irá deslizar sobre a superfície 

da cavidade, não removendo os depósitos de placa alojados no seu interior (Summit e 

colaboradores, 2001).  

 

1.2.5.2.1.2. Adaptação marginal 

 Pela mesma ordem de razões, defeitos marginais na restauração que tendem a levar à 

estase de placa nessa região deverão ser tratados operativamente. Por defeitos marginais 

entendem-se os típicos sobrecontornos em amálgama, mas subcontornos ou falhas marginais 

(particularmente se excederem os 0,4mm de diâmetro) são igualmente factores que aumentam 

o risco, e promovem a progressão, da cárie secundária (Mjör e Toffenetti, 2000). 

 Uma adequada higienização, e aporte tópico de flúor ao local, são as medidas 

terapêuticas indispensáveis para evitar o inicio (ou parar a progressão) destas lesões (Kidd, 

2005). As medidas preventivas apenas irão ter sucesso se a margem cervical se apresentar 

sem falhas. Um adequado perfil de emergência da face proximal, uma correcta superfície de 

contacto, uma superfície proximal da restauração lisa e regular, e o recobrimento apropriado 

das margens pela papila gengival são os requisitos que a restauração deve apresentar para que 

as medidas preventivas surtam efeito.  

 

1.2.5.2.1.3. Desgaste e perda da forma anatómica 

 O desgaste das restaurações constituía uma razão frequente para substituição dos 

compósitos, quando estes começaram inicialmente a ser utilizados em dentes posteriores. A 

composição dos mesmos e as forças oclusais a que estavam sujeitos provocavam o seu 

desgaste prematuro, e ditavam a sua substituição frequente. Há cerca de duas décadas para cá, 

com a alteração das suas propriedades e a incorporação de partículas de carga na sua 

constituição, a taxa de desgaste dos compósitos diminuiu substancialmente (Rezwani-

Kaminski e colaboradores, 2002). Análises conduzidas a restaurações a compósito e 

amálgama verificaram que o ritmo de desgaste de ambas é maior durante os primeiros dois 

anos, e depois tende a diminuir progressivamente com o tempo (Rezwani-Kaminski e 

colaboradores, 2002).  

 Do ponto de vista clínico, o importante será aferir o momento em que o desgaste da 

superfície da restauração dita a sua substituição. Tomando como referência os critérios 
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USPHS (United States Public Health Service) para avaliação das restaurações (Anusavice, 

1989), os parâmetros de desgaste e perda de anatomia podem ser aferidos com base em dois 

aspectos: pela determinação da presença e intensidade dos contactos oclusais (se estes são 

normais, ligeiros, ou estão ausentes); e pela forma anatómica da restauração (se a restauração 

segue o contorno geral da estrutura dentária ou não).  

 No entanto, deve ter-se em conta que o facto da restauração não cumprir 

satisfatoriamente um ou dois desses critérios não dita necessariamente a sua substituição. 

Outros factores, como a posição do dente na arcada, qual o seu papel na dentição, o seu 

prognóstico, quais os desejos e expectativas do paciente, etc, deverão ser igualmente 

ponderados na decisão sobre a opção de tratamento a tomar (Anusavice, 1989).  

 A necessidade de se estabelecer critérios estritos para a forma anatómica e desgaste, 

que permitam decisões taxativas sobre a sua substituição, depara-se assim com algumas 

dificuldades. Não só é difícil quantificar a medida exacta em que uma restauração “não segue 

o contorno da estrutura dentária”; mas também a relevância que esse factor tem na tomada de 

decisão sobre o tratamento irá depender de uma ponderação que inclui esse e vários outros 

factores. Ambos os critérios têm então de ser encarados com alguma latitude. Pensar neles 

como motivo para substituição da restauração estritamente por razões estéticas poderá 

constituir sobretratamento. Se, pelo contrário, o dentista chegar à conclusão que estes factores 

influem de forma negativa no prognóstico do dente, uma de várias opções terapêuticas 

poderão ser executadas, entre as quais o polimento, recontorno, reparação, ou mesmo a 

substituição da restauração (Mjör e Gordan, 2002). 

 

1.2.5.2.1.4. Alterações na cor e translucência 

 A mesma abordagem é advogada no caso das alterações da coloração das restaurações. 

Como foi referido, as alterações de coloração das restaurações a compósito, decorrentes da 

microinfiltração, não estão associadas a risco acrescido de cárie secundária. No entanto, 

podem constituir um problema do ponto de vista estético, e serem responsáveis por 

sensibilidade pós-operatória e inflamação e patologia pulpares (Fejerskov e Kidd, 2003). Faz 

sentido pensar numa abordagem conservadora no caso das alterações estéticas - a substituição 

das restaurações deverá ser preterida em favor de procedimentos menos invasivos sempre que 

tal for possível, e o resultado estético considerado satisfatório pelo paciente (Mjör e Gordan, 
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2002). A existência de sintomatologia dolorosa que indicie patologia pulpar poderá requerer a 

substituição da restauração (Fejerskov e Kidd, 2003). 

 

1.2.6. Opções terapêuticas na abordagem de restaurações pré-existentes 

1.2.6.1. Limitações da abordagem restauradora 

 As vantagens associadas à aplicação dos conceitos da dentisteria minimamente 

invasiva não se esgotam no diagnóstico; pelo contrário, estendem-se ao plano de tratamento. 

Anteriormente à aplicação dos conceitos de reparação e recontorno das restaurações, o 

médico dentista via-se confrontado basicamente com duas escolhas, ambas constituindo 

soluções “de compromisso”: face a uma restauração com características aquém do ideal (tal 

como a maioria, senão a totalidade das restaurações com alguns anos se apresentam), teria de 

optar por manter a restauração tal como está, ou então substituí-la na sua totalidade. Manter a 

restauração tal como está acarretava o risco de deixar progredir uma hipotética lesão de cárie 

secundária, subjacente à restauração. A decisão de substituir implicaria a remoção de estrutura 

dentária sadia, com fragilização do dente (Hicks e colaboradores, 2002). Havia ainda o risco 

de o problema que causara o fracasso da restauração não ter sido adequadamente resolvido 

(ou seja, os factores responsáveis pela progressão da doença cárie), levando à sua substituição 

cíclica e eventual perda do dente (Anusavice, 1989). 

 

1.2.6.2. Desvantagens e limitações da abordagem minimamente invasiva 

 A confirmação, em vários estudos clínicos, da viabilidade das várias opções de 

tratamento não invasivo das restaurações pré-existentes (Gordan e colaboradores, 2006), 

viream assim aumentar consideravelmente as possibilidades terapêuticas ao dispôr do médico 

dentista. Porém, antes de serem discutidas as suas indicações, importa referir as desvantagens 

e limitações que estes procedimentos apresentam: 

 - dada a localização cervical da grande maioria das lesões de cárie secundária (e 

defeitos marginais das restaurações), pode ser difícil, senão impossível, obter um acesso e 

visualização adequadas da região a intervir. O próprio procedimento de reparação pode ser 

tecnicamente muito difícil. Um bom acesso e visualização, condições indispensáveis para 

efectuar o reparo, podem requerer a remoção da cavidade proximal da restauração, ou até a 

sua remoção completa.  



 

29 

 

 - no caso de defeitos marginais muito extensos, ou que requeiram a reconstrução da 

face proximal inteira, os procedimentos de reparação poderão não estar indicados. Estes casos 

poderão necessitar de uma restauração indirecta para obter um adequado perfil de emergência, 

superfície de contacto, e morfologia oclusal (Mjör, 1998).  

 - reparações de fracturas da restauração implicam necessariamente a criação de uma 

zona de maior fragilidade na mesma. De facto, sabe-se que a resistência mecânica do reparo é 

cerca de metade da restante restauração (Mjör e Gordan, 2002). Assim, a reparação de 

defeitos associados a vertentes de cúspides cêntricas, ou em zonas sujeitas a demandas 

funcionais elevadas (tais como sejam as guias de disclusão, ou no caso do paciente com 

hábitos parafuncionais pronunciados) deverão ser ponderados numa avaliação de risco-

benefício. A decisão de efectuar um procedimento de reparo implica sempre explicar ao 

paciente os possíveis riscos de fractura, e o seu compromisso de se submeter a um controlo 

periódico regular para avaliar o estado da restauração. 

 - outra limitação associada a reparações é o risco de cárie secundária associada ao 

interface entre o reparo, o dente, e a restauração pré-existente. Torna-se assim necessário 

efectuar controlos periódicos frequentes, caso esta opção de tratamento seja seguida 

(Moncada e colaboradores, 2008). 

 - a evidência científica que apoia o recontorno e polimento das restaurações é escassa; 

baseia-se sobretudo em evidência empírica de médicosdentistas que incorporaram estes 

procedimentos na sua prática clínica. Porém, em face do que tem sido discutido ao longo 

desta dissertação, estes parecem fazer perfeito sentido: restaurações polidas e com contornos 

marginais adequados não retêm tanta placa à sua superfície, particularmente na região crítica 

dos limites marginais cervicais. O risco de início de progressão de lesões de cárie secundária 

será menor, particularmente quando associadas a medidas preventivas que visem a remoção 

mecânica eficaz da placa destas localizações de risco.  

 - os ensaios clínicos consultados sobre a longevidade a dois anos dos procedimentos 

reparadores, versus substituição das restaurações, apresentam resultados favoráveis (Moncada 

e colaboradores, 2008). Os autores dos estudos não encontraram diferenças entre o grupo das 

restaurações submetidas a reparações e o grupo no qual as restaurações foram integralmente 

substituídas. Esta ausência de diferenças entre os dois grupos é um forte argumento a favor 

dos procedimentos de reparação, sempre que existirem condições para estes serem executados 

– se ambos constituem alternativas igualmente válidas, então os procedimentos de reparação, 



 

30 

 

menos invasivos e menos dispendiosos, afiguram-se como a opção preferencial de tratamento.  

Porém, esta evidência não deverá fazer obscurecer o facto de continuam a ser necessários 

estudos que comprovem a longevidade destes procedimentos a longo prazo. 

 

1.2.7. CONCLUSÃO  

 

 A dissertação desenvolveu-se em redor de dois grandes temas: o das lesões de cárie 

associadas a restaurações pré-existentes; e a problemática da avaliação das restaurações. 

Longe de constituírem temáticas incontroversas, presentemente ainda são assunto de debate e 

estudos, e sobre as quais se podem esperar desenvolvimentos e actualizações no futuro 

próximo. 

 Assim, ficam como ideias-chave desta dissertação: 

- a importância da compreensão da etiopatogénese das lesões de cárie (primária e secundária), 

como condição para saber correctamente identificar e diagnosticar estas lesões 

- o conceito actual de cárie secundária, que define a lesão de cárie secundária como cárie 

primária adjacente às margens de uma restauração 

- a demonstração da ausência de relação entre microinfiltração, degradação marginal, e 

pigmentação dos tecidos adjacentes às restaurações, e cárie secundária, baseada em ampla 

evidência científica actual 

- a importância da utilização complementar dos vários elementos de diagnóstico para correcta 

identificação e estadiamento das lesões, com especial enfoque nos critérios visual, táctil, e 

radiográfico; as vantagens e limitações de cada um deles 

- as dificuldades inerentes ao processo de diagnóstico; o papel que a cavidade exploratória 

pode desempenhar neste campo 

- a importância de prover as restaurações de um adequado selamento marginal, como 

condição fundamental para prevenir o desenvolvimento de cárie secundária e microinfiltração 

- a necessidade do médico dentista desenvolver uma abordagem sistemática na avaliação de 

restaurações. Esta avaliação engloba três aspectos fundamentais: o risco individual de cárie do 

paciente; o diagnóstico e estadianento da lesão de cárie secundária, se presente; e a avaliação 

da restauração do ponto de vista funcional e estético  

- o papel que as abordagens restauradoras minimamente invasivas podem desempenhar no 

tratamento das lesões de cárie. 
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3.1. Indicações para procedimentos reparadores 

 O pré-requisito fundamental para a adopção de procedimentos restauradores é um 

baixo risco individual de cárie do paciente (Doulet e colaboradores, 2001). Este deve 

apresentar uma boa higiene oral, estar motivado, e ciente das implicações que a adopção de 

procedimentos reparadores vai ter no tratamento: maior número de consultas, porém 

procedimentos menos invasivos a cada consulta, e consultas para controlo periódico das 

restaurações. Deve também perceber que no longo prazo esta opção implica menores custos 

associados ao tratamento. 

 A natureza localizada e a extensão do defeito da restauração são igualmente critérios a 

ter em conta: defeitos extensos e não passíveis de reparação requerem a substituição de parte, 

ou da totalidade, da restauração. Pensar apenas em implementar indiscriminadamente medidas 

preventivas, sem atentar nas condições locais que estiveram na origem e progressão da lesão, 

é condená-las ao fracasso; pensar apenas no tratamento localizado de defeito, sem tratar a 

doença cárie, é condenar o paciente a um ciclo de restaurações progressivamente mais 

extensas e onerosas. 

 

3.2. Considerações operatórias sobre procimentos reparadores 

 Se o paciente tem indicação para um procedimento reparador, a selecção do 

procedimento deverá ser pensada a dois tempos: primeiro, perceber se há lesão de cárie, qual 

a sua extensão e actividade; segundo, avaliar a restauração, de forma a identificar possíveis 

factores responsáveis pelo início/progressão destas lesões (Mjör e Gordan, 2002).  

 

3.2.1. Determinação da extensão e actividade da lesão 

 - Em lesões de cárie secundária que ainda não se apresentem cavitadas poderá ser 

tentada a remineralização da lesão. Porém, é fundamental a avaliação da restauração, pois esta 

poderá estar a actuar como retentora de placa no local (Doulet e colaboradores, 2001). 

 - Lesões que se encontrem cavitadas requerem uma abordagem operativa (Doulet e 

colaboradores, 2001). Esta abordagem poderá consistir numa cavidade exploratória na região 

do defeito (Mjör e Gordan, 2002). Bom acesso e visualização ao local da lesão são 

fundamentais; o critério táctil (dentina amolecida, o aspecto molhado) é um elemento de 

diagnóstico imprescindível para identificar e remover a dentina infectada (Fejerskov e Kidd, 

2003). 
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 - Lesões de cárie secundária cavitadas extensas poderão requerer a remoção da 

totalidade da restauração para obtermos acesso e visualização adequados (Mjör e Toffenetti, 

2000). 

 

3.2.2. Avaliação da restauração 

3.2.2.1. Avaliação marginal  

 - Defeitos marginais. No caso de defeitos marginais ligeiros a moderados, passíveis de 

serem reparados, as opções de tratamento incluem recontorno e polimento da restauração. Em 

defeitos marginais mais extensos poderá ser tentado o selamento do defeito com selante de 

fissuras. Caso sejam ineficazes, poderá ser necessária a remoção da cavidade proximal e 

reconstrução da mesma, ou mesmo substituição integral da restauração (Doulet e 

colaboradores, 2001).  

 - Sobrecontornos e subcontornos. Sobrecontornos ligeiros a moderados em amálgama 

e compósito podem ser abordados recorrendo a procedimentos de recontorno, com brocas 

específicas, discos de papel e tiras. Subcontornos marginais ligeiros podem ser monitorizados, 

caso estejam em locais passíveis de autolimpeza. No caso de defeitos mais extensos, sejam de 

sobre ou subcontorno, poderá ser necessário recorrer à reconstrução da cavidade proximal, ou 

à substituição integral da restauração (Doulet e colaboradores, 2001). 

 

3.2.2.2 - Desgaste e perda da forma anatómica  

 - Presença e intensidade dos contactos oclusais (se estes são normais, ligeiros, ou 

ausentes). Aferir se estão presentes factores que possam estar a acelerar o ritmo de desgaste 

do material de restauração, como hábitos parafuncionais, por exemplo (Doulet e 

colaboradores, 2001). 

 - Forma anatómica da restauração. Avaliar se a restauração segue o contorno geral da 

estrutura dentária (Doulet e colaboradores, 2001). 

 Como já foi dito, os dois critérios referidos acima têm de ser avaliados no contexto 

mais amplo da avaliação global da restauração (Thylstrup e colaboradores, 1998). Se o 

médico dentista chegar à conclusão que estes factores influem de forma negativa no 

prognóstico do dente, poderão ser encetados procedimentos de reparação, ou mesmo 

substituição integral da restauração. A substituição da restauração por razões meramente 
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estéticas (a não ser por vontade expressa do paciente) constitui sobretratamento (Mjör e 

Gordan, 2002). 

 - Fractura da restauração. O primeiro passo consiste sempre em tentar identificar qual 

a razão da fractura. A reparação da restauração surge como opção aceitável, após se perceber 

qual a razão do fracasso da restauração. A identificação e remoção de cárie secundária é um 

passo prévio à reparação, pois restaurações fracturadas/com mobilidade apresentam 

frequentemente cárie secundária nas suas margens (Doulet e colaboradores, 2001). O médico 

dentista deve ter igualmente presente que a fractura de cúspide geralmente requer substituição 

da restauração, ou o recurso a restaurações complexas com recubrimento cuspídeo. 

 

3.2.2.3 - Alterações na cor e translucência 

 - Descoloração da restauração a compósito. Neste caso importa perceber se esta se 

deve a pigmentação extríseca ou a microinfiltração. O polimento com discos, fitas e borrachas 

é fundamental para excluir a pigmentação extrísenca como causa da alteração de cor. A 

descoloração associada a microinfiltração persiste após o polimento da restauração; na 

pigmentação extrísenca não (Doulet e colaboradores, 2001).  

 - Pigmentação da estrutura dentária adjacente a restaurações em amálgama. Não está 

associada a risco acrescido de cárie secundária (Kidd e colaboradores, 1995). Constitui 

indicação para substituição da restauração apenas se fôr essa a vontade expressa do paciente. 

 - Microinfiltração. A microinfiltração, por si, não está associada a risco de cárie 

secundária (Kidd e Fejerskov, 2003). Porém, a presença de sintomatologia pulpar poderá 

indicar a substituição da restauração. O aspecto estético desagradável constitui uma razão 

para substituição da restauração apenas se for referido pelo paciente enquanto tal (Doulet e 

colaboradores, 2001). 
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