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A QUEIXA

Paciente do sexo feminino, 25 anos. 

Sintomatologia dolorosa estimulada por frio no dente 47.

Restaurações em dentes 
posteriores em poucos minutos

AUTORES: Prof. Dr. Marcos de Oliveira Barceleiro e graduandas Ana Luiza P. Baldiotti, Kárin Soares Borges e Natieli Padilha Pipper

Inicial

Final

O EXAME CLÍNICO/RADIOGRÁFICO

Presença de lesão cariosa na face oclusal do dente 47.

O TRATAMENTO

Remoção da lesão de cárie e restauração definitiva do dente com 
resina composta fluida de baixa tensão contração Opus Bulk 
Fill Flow (FGM) associada à resina composta nanohíbrida Opallis 
(FGM) como cobertura oclusal.
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PASSO A PASSO:

1. Aspecto inicial do dente 47 apresentando cárie oclusal.

6 e 7. Aplicou-se uma camada 
do sistema adesivo Ambar 
Universal (FGM) de forma ativa, 
por 10 segundos. Em seguida, 
aplicou-se leve jato de ar e 
uma nova camada de sistema 
adesivo. Após 10 segundos, e 
leve jato de ar, esta segunda 
camada foi fotopolimerizada.

2. Isolamento absoluto realizado.

4 e 5. Utilização do adesivo autocondicionante Ambar Universal (FGM).3. Remoção da cárie e profilaxia do dente com pedra pomes e 
água, concluindo o preparo cavitário.
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8a a d. Definiu-se o preenchimento da cavidade com a resina Opus Bulk Fill Flow (FGM). Esta resina fluida permite o preenchimento da 
cavidade com até 4mm de profundidade de uma só vez , havendo, no entanto, a necessidade de se concluir a restauração com resina 
composta convencional.

9 e 10. Assim, a resina Opus Bulk Fill Flow (FGM) foi inserida na 
cavidade de uma só vez, deixando-se espaço para resina de 
cobertura.

9 10
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11. Após a fotopolimerização por 40 segundos desta camada de 
resina Opus Bulk Fill Flow (FGM), iniciou-se a complementação 
da restauração utilizando a resina composta convencional 
Opallis (FGM), e realizando a técnica incremental.

12. Após a conclusão da restauração o isolamento foi removido, 
os contatos oclusais checados realizando o acabamento e 
polimento.
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13a e 13b. Restauração finalizada. Deve-se salientar que todo o 
procedimento restaurador, a partir do momento que a cavidade 
já estava isolada, foi concluído em menos de 6 minutos, já que 
procedimentos como condicionamento ácido, lavagem, secagem 
do mesmo e preenchimento incremental de toda a cavidade, 
não foram necessários, permitindo assim a realização desta 
restauração de forma ágil e segura.

MATERIAIS FGM UTILIZADOS

ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL 
DE 7A GERAÇÃO
Ambar Universal

RESINA COMPOSTA FLUIDA DE 
BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO
Opus Bulk Fill Flow 

MICROAPLICADOR 
DESCARTÁVEL

RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA 
FOTOPOLIMERIZÁVEL

Cavibrush Regular 

Opallis

Prof. Dr. Marcos de Oliveira Barceleiro“
“

Realizar restaurações com a Opus Bulk Fill Flow foi muito rápido e fácil. 
O produto é de muito fácil aplicação e me permitiu uma economia de 

aproximadamente 20 minutos na finalização do procedimento restaurador, 
principalmente quando associado ao adesivo Ambar Universal.


