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resUMo

Esta revisão de literatura visa relatar as evidências científicas relacionadas aos princípios biológicos que 
devem ser levados em consideração pelo profissional durante a realização de uma restauração adesiva. 
A sensibilidade pós-operatória deve ser considerada como um sintoma complexo, que pode ser ocasio-
nado por diversos fatores. Fisiologicamente, a dentina normal não desencadeia sensibilidade, porém os 
estímulos tácteis, térmicos e químicos que chegam à polpa são percebidos como dor. Dessa forma, todas 
as agressões geradas pelos procedimentos operatórios devem ser evitadas ou pelo menos minimizadas, 
como o desenvolvimento de calor gerado pelos instrumentos rotatórios, falhas na hibridização, contração 
de polimerização das resinas compostas e citotoxicidade dos agentes adesivos.

descritores:  Adesivos dentários – Restaurações adesivas – Sensibilidade da dentina – Resinas com-
postas

AbstrAct
This literature review aims to describe scientific evidences related to the biologic principles, which must 
be taken in account by the professional during the preparation of an adhesive restoration. Post-operatory 
sensibility must be considered a  complex  symptom  that  can be occasioned by  several  factors. Physio-
logically, normal dentin does not create sensibility, however, tactical, thermical and chemical stimuli, 
which get to the pulp, are perceived as pain. Thus, any aggression caused by operative procedures must 
be avoided or, at least, minimized: development of heat by rotatory instruments; failures in hibridization; 
polymerization contraction of the composite resins and citotocixity of the adhesive agents.

descriptors:  Dentin-bonding agents – Adhesive restorations – Dentin sensitivity – Composite resins
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introdUção
A técnica do condicionamento ácido introduzido 

por Buonocore5 (1955) impulsionou o desenvolvimento 
de materiais restauradores que reproduzissem melhor as 
características naturais dos dentes, atendendo às exigên-
cias tanto dos pacientes como dos cirurgiões-dentistas. 
Além disso, permitiu a realização de técnicas operatórias 
mais conservadoras, evitando o desgaste de estrutura 
dental sadia.

Com  a  introdução  das  resinas  compostas  por  Bo-
wen4 (1962) a crescente procura por restaurações estéti-
cas proporcionou o desenvolvimento de pesquisas para 
melhorar as propriedades dos materiais disponíveis.

Um dos maiores desafios tem sido minimizar a sen-
sibilidade pós-operatória, o que implica na necessidade 
de conhecimento, por parte dos profissionais, a respeito 
dos  princípios  biológicos  e  da  execução  criteriosa  das 
técnicas restauradoras. Assim, as restaurações adesivas 
requerem cuidados fundamentais na obtenção do suces-
so clínico.

É sabido que fatores tais como: profundidade e trau-
ma durante o preparo cavitário, contração de polimeri-
zação, falhas na hibridização e citotoxicidade do material 
restaurador, interferem na resposta do complexo den-
tino-pulpar. Dessa forma, quaisquer tipos de agressão 
gerados pelos procedimentos operatórios devem ser mi-
nimizados.

Considerando-se  a  importância  da  preservação  das 
estruturas remanescentes e da longevidade das restaura-
ções, esta revisão abordou fatores relacionados à etiolo-
gia da sensibilidade pós-operatória na odontologia esté-
tica adesiva.

Dentina superficial x profunda
A dentina é um tecido mineralizado, caracterizada 

morfologicamente, pela presença de túbulos que se es-
tendem desde a câmara pulpar até as junções ameloden-
tinária e dentinocementária (Marshal28, 1993; Marshal et 
al.29, 1997; Ten Cate48, 1994; Giannini et al. 18, 2001; Za-
net et al.56, 2003). Estes túbulos abrigam no seu interior 
prolongamentos odontoblásticos, fluidos responsáveis 
pela umidade própria e eventualmente, terminações ner-
vosas (fibras amielínicas) (Mjör e Fejerskov32, 1979).

Os túbulos dentinários estão envoltos pela dentina 
peritubular, um tecido altamente mineralizado que os 
circunda, em toda a sua extensão, promovendo supor-
te adicional  (Marshal28, 1993; Marshal et al.29, 1997). A 

dentina situada entre os túbulos é chamada de dentina 
intertubular; é menos mineralizada e constitui a maior 
porção da dentina. Cerca de metade do  seu volume  é 
composto por uma matriz orgânica representada por 
fibras colágenas envolvidas por substância amorfa (Kin-
ney et al.24, 1996).

De acordo com os estudos de Garberoglio e Brännst-
tröm17, em 1976, o número e o diâmetro desses túbulos 
dentinários aumentam com a profundidade, ou seja, à 
medida em que se aproximam da polpa. Na dentina su-
perficial, 96% da área é ocupada pela dentina intertubu-
lar, 3% pela dentina peritubular e apenas 1% pelo fluido 
dentinário. Próximo à polpa esta situação se inverte, sen-
do que a dentina peritubular passa a ocupar 66% dessa 
área, a dentina intertubular, 12% e o fluido dentinário 
22% (Van Meerbeek et al.53, 1992; Giannini et al.18, 2001). 
Esse fato faz com que a permeabilidade dentinária seja 
maior junto à polpa (Swift Junior et al. 47, 1995).

A dentina é constituída, basicamente, por 70% em 
peso de matéria inorgânica (hidroxiapatita), 20% de ma-
téria orgânica (colágeno) e 10% de água (Mjör e Fejer-
skov32, 1979; Pashley et al.41, 1989; Van Meerbek et al.53, 
1992; Marshall28, 1993; Marshal et al.29, 1997; Ten Cate48, 
1994; Baratieri et al.1, 1998; Zanet et al.56, 2003). Porém, 
sua composição química pode sofrer variações de acor-
do  com  a  posição  do  dente  e  até  mesmo  no  próprio 
dente (Olsson et al.36, 1993; Panigi e G’Seel39, 1993). Isso 
porque uma fração significante do conteúdo total de 
água da dentina é confinada dentro dos túbulos dentiná-
rios (Van Der Graaf  e Ten Bosh50, 1990; Van Der Graaf  
e Ten Bosh51, 1993) e a densidade dos túbulos varia com 
a profundidade (Garberoglio e Brännström17, 1976). O 
conteúdo de água da dentina superficial é menor que o 
da dentina profunda (Pashley et al.42, 1991).

As diferenças na composição e na morfologia entre 
a dentina superficial e profunda influenciam diretamen-
te no comportamento e nas propriedades mecânicas da 
dentina diante dos agentes químicos e físicos aos quais 
ela é submetida durante os procedimentos operatórios e 
restauradores (Baratieri et al.1, 1998).

Pashley  et al.40(1985) relataram que a microdureza 
da dentina diminui à medida que se aproxima da polpa, 
confirmando o que Kinney et al.24  (1996)  observaram. 
Usando um microscópio de força atômica modificado, 
Kinney et al. 24  (1996) demonstraram que a diminuição 
da dureza com o aumento da profundidade é causada 
por uma diminuição da rigidez da matriz dentinária in-
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tertubular (Fuentes et al.16,2003).
A permeabilidade dentinária varia de acordo com o 

número e diâmetro dos túbulos dentinários, sendo maior 
junto à polpa (Swift Junior et al.47, 1995).

Dessa forma, o remanescente dentinário deve ser le-
vado em consideração quando da confecção do preparo 
cavitário.

Preparo cavitário
Dentre  os  fatores  que  podem  ocasionar  danos  ao 

complexo dentino-pulpar, aparece o calor gerado pelos 
instrumentos cortantes rotatórios, devido à utilização de 
instrumentos sem corte, superaquecimento, pressão ex-
cessiva e falta de refrigeração.

O aumento na temperatura pode ser lesivo à polpa, 
induzindo inflamação ou até mesmo alterações irrever-
síveis. Além disso, a desidratação exagerada da cavidade 
e a utilização de peças de mão excêntricas e com folga 
também trazem problemas devido à ineficiência de cor-
te e à vibração exagerada. Como a dentina é uma estru-
tura refratária ao calor, o trauma mecânico produzido 
pelo  preparo  cavitário  dependerá  da  profundidade  da 
cavidade, isto é, da espessura de dentina remanescente. 
Pressões de corte ou de desgaste excessivos podem pro-
vocar calor friccional e desidratação da dentina quando 
não se utiliza refrigeração adequada (Paiva e Antonia-
zzi38, 1991).

O trauma mecânico à dentina pode resultar tanto em 
alterações  estruturais  quanto  funcionais.  Quando  esti-
muladas, algumas terminações nervosas intrapulpares 
liberam peptídeos vasoativos como a substância P, que 
causam aumento no fluido sanguíneo pulpar e aumento 
na permeabilidade vascular, mudanças que constituem 
uma parte importante no processo inflamatório. Embora 
as respostas da polpa nessas condições sejam geralmen-
te reversíveis, a potencial sensibilidade pós-operatória é 
a tradução do trauma induzido durante o preparo cavitá-
rio realizado inadequadamente (Markowitz27, 1993).

Zack e Cohen55 (1965) demonstraram que ocorre um 
aumento quase linear da temperatura intrapulpar após o 
uso contínuo de instrumentos em baixa rotação sem re-
frigeração. Cortes histológicos de polpas com aumento 
induzido de temperatura evidenciaram que 6ºC a mais na 
temperatura intrapulpar podem causar a morte de 15% 
das polpas assim estimuladas. Se o aumento da tempera-
tura intrapulpar for de 16ºC, todas as polpas apresenta-
rão necrose irreversível. 

Para minimizar o efeito do preparo cavitário na in-

cidência de sensibilidade pós-operatória, recomenda-se 
a utilização de instrumentos rotatórios novos e refrige-
ração  abundante  (Chrinstensen7, 1996). A pressão de 
corte deve ser mínima e intermitente, sobretudo quando 
da utilização de baixa velocidade sem refrigeração, que 
é sempre praticada durante o refinamento da cavidade. 
Quanto mais extenso o preparo cavitário, maior a den-
sidade dos túbulos expostos e de prolongamentos ci-
toplasmáticos seccionados e, conseqüentemente, maior 
extravasamento de fluido. Portanto, entre as etapas da 
instrumentação cavitária, deve-se hidratar a cavidade 
com algodão embebido em solução fisiológica, água de 
hidróxido de cálcio ou, simplesmente, com água da serin-
ga tríplice para recuperação do equilíbrio hidrodinâmico 
do fluido pulpodentinário (Pereira e Segala44, 2001).

Após a realização do preparo cavitário é realizado o 
procedimento adesivo.  Essa é uma fase importante para 
o resultado final da restauração, pois fará a interação do 
tecido dental com o material restaurador.

Falhas na hibridização
Um  dos  fatores  que  determinam  a  longevidade  de 

restaurações que se valem de técnicas adesivas é a ausên-
cia de gaps ou falhas na interface dente-restauração, uma 
vez que podem comprometer a qualidade do selamento 
da restauração, causando reincidência de cárie, infiltração 
marginal e sensibilidade pós-operatória (Opdam et al.37, 
1997). Na técnica adesiva, a qualidade da formação da 
camada híbrida  está diretamente  relacionada  ao  suces-
so do tratamento restaurador (Nakabayashi e Pashley35, 
2000), sendo de fundamental importância que o clínico 
conheça a técnica restauradora, bem como a formulação 
dos componentes do sistema adesivo de eleição, a fim de 
otimizar seu uso.

A ocorrência de sensibilidade pós-operatória pode 
se dar pela força de contração de polimerização da re-
sina composta que sobrepuja a resistência de união do 
sistema adesivo à estrutura dentária, fato que pode ser 
minimizado pela técnica incremental. Um dos principais 
objetivos da hibridização é promover redução na mi-
croinfiltração e a irritação pulpar (Cox e Suzuki11, 1994; 
Cox et al.10, 1996).

Entretanto, se as falhas não estão localizadas na in-
terface, podem também causar significantes problemas 
clínicos, pois quando a restauração recebe a carga pelo 
antagonista  ou  mesmo  durante  a  função  mastigatória 
provoca deformações das margens da restauração, de-
sencadeando alteração dimensional das falhas e causan-
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do dor, uma vez que ocorre a percolação de fluidos nos 
túbulos dentinários (Opdam et al.37, 1997).

Os adesivos convencionais apresentam etapas críti-
cas durante a realização da técnica, como o sobrecondi-
cionamento ácido e a secagem excessiva após a lavagem, 
acarretando o colapso da rede de colágeno, impedindo 
a completa difusão dos monômeros por entre as fibras 
(Perdigão  et al43., 1995), e conseqüentemente levando 
a falhas na hibridização. Essa sensibilidade de técnica 
inerente desses sistemas adesivos está intimamente rela-
cionada à sensibilidade pós-operatória devido ao com-
prometimento da qualidade da camada híbrida formada 
(Nakabayashi e Pashley35, 2000).

Com o intuito de minimizar esses problemas, em 
1990, Watanabe apud Nakabayashi e Saimi34 (1996) apre-
sentou  os  sistemas  adesivos  autocondicionantes  que 
utilizam a smear layer como substrato à adesão. Esses 
sistemas apresentam em sua formulação o primer auto-
condicionante que desmineraliza a dentina subjacente e 
promove a difusão da fase monomérica simultaneamen-
te, garantindo que toda a rede de colágeno desminera-
lizada seja permeada pela fase monomérica do sistema 
adesivo. Os adesivos autocondicionantes têm grande 
aceitação porque, além da simplicidade da técnica, apre-
sentam pouca ou nenhuma incidência de sensibilidade 
pós-operatória.  Christensen9 (2002) também relatou a 
introdução dos adesivos autocondicionantes como um 
grande marco na era adesiva devido à significativa re-
dução de sensibilidade pós-operatória com o uso desses 
materiais.

Além da correta execução da técnica adesiva, durante 
a confecção da restauração é necessário levar em consi-
deração alguns critérios importantes para que ocorra o 
mínimo possível de contração de polimerização da resi-
na composta.

Contração de polimerização das resinas com-
postas

Todos os materiais resinosos restauradores possuem 
como mecanismo de presa a polimerização. Durante 
essa reação química, com a passagem da resina do esta-
do viscoso para o sólido, a distância intermolecular entre 
monômeros é diminuída com a formação das  ligações 
covalentes no polímero. Em decorrência disso, a resina 
reduz o seu volume, o que gera tensões de magnitudes 
diferentes, dependendo do material e da configuração 
geométrica da cavidade. Como conseqüência clínica, ha-

verá a formação de fendas nas interfaces entre a estrutu-
ra dental e o material restaurador, porque os vetores de 
tensão de contração gerados pela polimerização estarão 
direcionados para o centro da massa de resina composta 
(Góes19, 2001). Essas fendas resultam em microinfiltra-
ção, que tem sido reportada como a razão predominante 
para a substituição de restaurações de resina composta, 
recorrência de cárie, degradação marginal, fraturas do 
esmalte e sensibilidade pós-operatória (Davidson et al.12, 
1984).

A configuração do preparo cavitário desenvolve pa-
pel importante no grau de contração de polimerização, 
uma vez que a adesão é preservada apenas nas restaura-
ções em que o escoamento da  resina pode aliviar par-
te  das  tensões  (Davidson  e  De  Gee13, 1984). Quando 
a resina está em contato com duas ou mais paredes si-
multaneamente, o escoamento desse material durante a 
contração de polimerização fica limitado pelas paredes 
da cavidade, aumentando as tensões nas superfícies ade-
ridas. Ao se contrair, a resina sofre deslocamento em 
direção às paredes ausentes da cavidade, tracionando as 
ligações adesivas (Pereira e Segala44, 2001).

Devido à diferença de substratos, normalmente se 
consegue uma adesão satisfatória ao esmalte, ao passo 
que  a  adesão  ao  tecido  dentinário  é  mais  limitada.  A 
adesão à dentina profunda é sempre menor do que a 
adesão ao esmalte, o que pode levar a falhas adesivas 
na parede pulpar. A conseqüência clínica disso é me-
nos séria, porque a lacuna criada pela falha na adesão 
à parede pulpar não tem comunicação com a cavidade 
oral (Mitchem31, 1998). Entretanto, a presença de fenda 
nessa região pode provocar sensibilidade pós-operatória 
durante a mastigação, pois a flexibilidade da dentina sob 
a carga oclusal comprime os fluidos que preenchem o 
defeito, alterando a pressão hidráulica no assoalho da 
cavidade (Pereira e Segala44, 2001).

Até o presente momento, é impossível eliminar as 
tensões inerentes ao processo de polimerização das re-
sinas compostas. Entretanto, Unterbrink e Liebenberg49 
(1999) apresentaram alguns meios técnicos para minimi-
zar o problema, sendo eles: a configuração geométrica 
da cavidade (fator C e tamanho da cavidade); técnica de 
aplicação (aplicação por camadas e intensidade da luz 
visível) e material restaurador (módulo de elasticidade e 
contração de polimerização).

O papel da configuração da cavidade (fator C) no 
desenvolvimento de tensões de polimerização foi de-
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monstrado por Feilzer et al.15 (1987). Eles descreveram 
um modelo in vitro no qual a contração de polimerização 
poderia ser relacionada com a configuração da restau-
ração. Portanto, quando limitada por paredes rígidas, 
a única maneira de relaxar as tensões da contração de 
polimerização é a deformação elástica da resina e o seu 
escoamento em direção às paredes ausentes da cavidade. 
Dessa forma, o efeito do preparo cavitário no desenvol-
vimento das tensões de polimerização pode ser expresso 
através da razão entre o número de paredes existentes e 
o número de paredes ausentes (fator C). Quanto menor 
for o número de paredes ausentes, menor será a pos-
sibilidade da resina escoar e, conseqüentemente, maior 
será a tensão de contração na interface dente/restaura-
ção  (Carvalho  et al.6, 1996). Ou seja, se uma cavidade 
classe I for preenchida de uma só vez por uma camada 
de resina composta, o fator C da restauração será 5, pois 
haverá união da resina com 5 paredes e apenas em uma 
delas  (a  oclusal)  a  resina  não  estará  unida.  Dividindo-
se 5 (áreas unidas) por 1 (área desunida) obtém-se um 
número elevado, que traduz alta previsibilidade de falha, 
pois haverá pouca área livre para relaxamento das ten-
sões geradas pela contração, uma vez que só uma das 
paredes poderá se deformar (Figura 1). O fator C deve 
ser controlado entre 1 e 1,5, o que pode ser conseguido 
através da  técnica de  inserção  incremental  (Baratieri  et 
al.2, 2001). Assim, cada incremento atua como se esti-
vesse em uma cavidade com igual número de paredes 
presentes e ausentes, reduzindo o fator C (Lutz et al.26, 
1991) – (Figura 1). 

Também é possível combinar a  técnica de  inserção 
incremental da resina com a modulação da fotoativação. 

Nesses casos, emprega-se uma baixa intensidade inicial 
de luz (mínimo 150 mW/cm2), durante 10 segundos, 
seguida pela aplicação final da luz com alta intensidade 
(mínimo 300 mW/cm2) para efetuar a polimerização da 
resina. Esse procedimento permite que as tensões ine-
rentes ao processo de polimerização da resina sejam re-
duzidas pela menor velocidade de reação durante a fase 
inicial de polimerização. O afastamento da ponta ativa da 
superfície da resina, em uma distância de 10mm, reduz a 
intensidade luminosa em aproximadamente 50% (Mehl 
et al.30, 1997). Assim, para utilizar a combinação técnica 
de aplicação da resina por camadas e o uso da intensi-
dade luminosa gradual, deve-se conhecer a intensidade 
emitida pelo aparelho e calcular a distância que deve ser 
afastada  da  superfície  da  resina  restauradora  para  efe-
tuar a polimerização nos primeiros 10 segundos e, em 
seguida, aproximar a ponta ativa do fotoativador a fim 
de completar a polimerização por mais de 30 segundos 
(Góes19, 2001). De acordo com Mehl et al.30 (1997), Silva 
et al.45 (2002) e Hackman et al.21 (2002), essa técnica é um 
método confiável para combinar melhores propriedades 
físicas com aumento na integridade marginal dos com-
pósitos na interface dente/restauração. 

Outro recurso para reduzir os efeitos da contração 
de polimerização é a utilização de um material forrador 
cavitário elástico, que atue absorvendo os impactos e que 
confere um baixo módulo de elasticidade entre a dentina 
e a resina composta (Kemp-Scholte e Davidson23, 1990). 
Esse efeito pode ser conseguido aplicando-se cimento 
de ionômero de vidro (Krejci et al.25, 1987; Chrinsten-
sen8, 1998) ou, ainda, uma resina de baixa viscosidade 
(resina flow), conforme a avaliação das condições cavi-
tárias (Kemp-Scholte e Davidson23, 1990; Van Djiken52, 
1999; Vojinovic et al.54, 1973).

As resinas compostas ativadas por luz, fotopolime-
rizáveis, sofrem uma reação de polimerização rápida e 
imediata que permite que menos resina escoe, quando 
comparadas às resinas ativadas quimicamente. E quanto 
menor capacidade de escoamento, maior tensão de con-
tração. Dessa forma, tem sido comprovado que as resi-
nas ativadas por luz sofrem maior contração de polimeri-
zação do que as ativadas quimicamente. Assim, tem sido 
descrita uma técnica visando a diminuição da contração 
de polimerização, onde a caixa proximal de cavidade clas-
se II é preenchida com uma resina ativada quimicamente 
e a caixa oclusal com uma resina fotopolimerizável (Ber-
tolotti3, 1991). Entretanto, ainda não há estudos labora-
toriais ou trabalhos de avaliação clínica que demonstrem 

 C=1  C=1  C=2  C=5

 Fator C

Figura 1:  Desenho esquemático mostrando o fator C de acordo com o 
número de paredes aderidas em cada cavidade.

C=fator de configuração da cavidade.
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a superioridade dessa técnica restauradora sobre os mé-
todos convencionais (Carvalho et al.6, 1996).

Apesar de ser realizado muito esforço no desenvol-
vimento de  técnicas restauradoras e  resinas que não se 
contraem ou até mesmo que se expandem, o profissio-
nal ainda tem que lidar com as limitações impostas pela 
contração de polimerização. A realização de restaurações 
com  o  entendimento  adequado  dos  mecanismos  que 
causam esses problemas, assim como as técnicas que po-
dem reduzir seus efeitos, auxiliarão o profissional a obter 
benefício máximo na aplicação de resinas compostas em 
restaurações adesivas (Davidson e Feilzer14, 1997).

Citotoxicidade
Vários mecanismos de defesa podem ser acionados, 

simultaneamente, quando os tecidos dentários são agre-
didos. Algumas mudanças teciduais reduzem a permea-
bilidade dentinária e são vantajosas e importantes para 
minimizar reações pulpares. O potencial de defesa do 
complexo dentino-pulpar é bastante significativo e dele 
depende a saúde pulpar. A realização de restaurações en-
volve o preparo dos tecidos dentais mineralizados, para 
remover cáries e aplicar o material restaurador sobre es-
ses preparos, com a finalidade de restabelecer a função e 
a estética. (Mjör33, 2001).

A  restauração  direta  é  imediata  ao  preparo  cavitá-
rio, mas o preparo para restaurações indiretas envolve 
mais de uma consulta, normalmente. Tradicionalmente, 
requer no mínimo 2 ou 3 visitas ao consultório odon-
tológico para colocação da restauração final. Preparos 
indiretos envolvem cortes de esmalte, dentina e, muitas 
vezes, cemento. As reações pulpares a esses procedi-
mentos têm sido bem estudadas. Com todos os passos 
que envolvem os procedimentos restauradores (direto e 
indireto) espera-se que haja algum efeito biológico sobre 
os tecidos dentais. O efeito de um fator isolado é pra-
ticamente impossível de se avaliar, porque geralmente 
ocorre uma combinação de todos os fatores ou de diver-
sos fatores. (Mjör33, 2001). 

Esses problemas têm sido reconhecidos graças aos 
testes biológicos de materiais restauradores, envolvendo 
a utilização de dentes “carie-free” de indivíduos jovens 
ou animais (Stanley46, 1985).

Sabe-se que não existe material restaurador que seja 
inerte  biologicamente  e  que  os  preparos  dos  tecidos 
dentários acumulam debris e bactérias. A única maneira 
de  se  avaliar mudanças  estruturais  na dentina humana 

e polpa  após preparo  cavitário ou preparo para  coroa 
seria a extração imediata após os procedimentos, para 
análise histológica. No entanto, técnicas fisiológicas não 
destrutivas têm sido testadas em estudos com animais. 
Deve-se ter um cuidado especial quando há presença de 
bactéria, por exemplo, em cáries profundas, pois a ma-
nutenção, a longo prazo, da saúde da polpa pode ser 
conseguida  através  de preparos  atraumáticos  e  uso de 
materiais restauradores biocompatíveis, que podem selar 
a  interface dente-restauração para prevenir ou minimi-
zar a infiltração de bactéria (Mjör33, 2001).

As reações inflamatórias na polpa podem ser causa-
das por trauma no dente, por agentes tóxicos ou aler-
gênicos dos materiais restauradores e produzidos por 
bactérias que podem causar reações imunológicas. Isso 
ocorre da seguinte forma: a circulação sangüínea aumen-
ta no interior da polpa, determinando uma rápida difu-
são entre sangue e fluido das células intersticiais. Com 
isso mais oxigênio e nutrientes são levados para a polpa 
e mais dióxido de carbono e sobras de produtos são re-
movidos pela alta circulação sangüínea. A diminuição no 
fluxo sangüíneo causa a impossibilidade de remoção e 
acúmulo de agentes injuriantes, levando à degradação da 
polpa (Heyeraas22, 2001). 

Impulsos nervosos são mecanismos de regulação do 
fluxo sangüíneo pulpar. No interior da polpa, nervos 
eferentes de origem simpática e fibras nervosas senso-
riais aferentes do gânglio trigeminal têm importante fun-
ção na regulação do fluxo sanguíneo. Portanto, tudo isto 
é considerado de relevância clínica, desde o preparo, o 
material restaurador ou agente cimentante utilizado ou 
qualquer outro fator que evoque uma vasodilatação no 
interior da polpa e que possa resultar numa reação infla-
matória nos tecidos moles (Heyeraas22, 2001).

Durante  o  preparo  cavitário  há  uma  exposição  de 
grande número de túbulos dentinários, aumentando a 
sua permeabilidade, principalmente nas proximidades 
da polpa, onde o diâmetro e a densidade tubular são 
maiores. Isso pode favorecer a ocorrência de danos à 
polpa pelos produtos tóxicos produzidos pelas bactérias 
e os materiais restauradores que podem causar irritação.

Os efeitos da cimentação de coroas também podem 
causar danos ao tecido pulpar. Em modelos experimen-
tais, a pressão na câmara pulpar apresenta-se parcial-
mente dependente da condutância hidráulica dos túbu-
los dentinários. Quando se utiliza um sistema adesivo, a 
smear layer pode ser removida ou alterada e a dentina fica 
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mais vulnerável à penetração ou infiltração de polímeros 
antes da cimentação. Depois da cimentação, microinfil-
tração e possibilidade da ocorrência de hipersensibilida-
de são bem mais comuns devido ao preparo cavitário ou 
ao agente usado na cimentação (Goldman et al.20, 1992).

conclUsão
Diante da revisão da literatura realizada, concluiu-se 

que, muitas vezes, a sensibilidade pós-operatória pode 
ser evitada por meio de cuidados dispensados durante 
o preparo cavitário, como, por exemplo, adequada refri-
geração das pontas diamantadas e sua aplicação sobre a 
estrutura dental com leve pressão e movimentos inter-
mitentes. 

Deve-se ter bastante cautela com a técnica adesiva, 
pois  sabe-se  que  muitos  problemas  com  sensibilidade 

pós-operatória advêm da técnica incorreta, principal-
mente pelo colapso das fibras colágenas e conseqüente 
impedimento da difusão do primer por entre as fibras. 

A contração de polimerização das resinas compostas 
é outro fator a ser levado em consideração, podendo ser 
minimizada se alguns cuidados forem tomados, como a 
adequada configuração geométrica da cavidade, a técni-
ca restauradora e a  indicação correta do tipo de resina 
para cada caso. 

Portanto, a minimização da sensibilidade pós-ope-
ratória  depende  do  correto  diagnóstico  e  abordagem 
restauradora, estando inclusos fatores relacionados ao 
conhecimento e domínio dos materiais e técnicas restau-
radoras, proporcionando conforto ao paciente e longe-
vidade da restauração.

 1.  Baratieri LN, et al. Materiais de forramento: usar ou 
não? Quais? In: Gonçalves, E.A.N. e Feller, C. Atua-
lização na clínica odontológica São Paulo: Artes médicas, 
1998..

 2.  Baratieri LN, et al. Odontologia Restauradora: fundamen-
tos e possibilidades. São Paulo: Santos, 2001 739p..

 3.  Bertolotti R. Posterior composite technique utiliz-
ing directed polymerization shrinkage and a novel 
matrix. Pract Period Aesthet Dent 1991 Jul; 3(4):53-8..

 4.  Bowen RI. Dental filling material comprising vinil 
silane treated fused silica and a binder consisting of  
the  reaction product of  bisphenol  and glycidil  ac-
rilate. 1962 US Patent. 3 066 112..

 5.  Buonocore MG. A simple method of  increas-
ing the adhesion of  acrylic filling materials 
to enamel surfaces. J Dent Res 1955; 34(6): 849-
53..

 6.  Carvalho RM. et al. A review of  polymerization con-
traction: the influence of  stress development versus 
stress relief. Oper Dent 1996; 21(1):17-24..

 7.  Chrinstensen GJ. Tooth sensitivity related to class I 
and II resin restorations. J Am Dent Assoc 1996; Apr 
127(4): 497-8..

referênciAs

 8.  Chrinstensen GJ.  Preventing sensitivity in class II 
composite resin restorations. J Am Dent Assoc 1998 
Oct; 129(10): 1469-70..

 9.  Chrinstensen  GJ.  Preventing  postoperative  tooth 
sensitivity in class I, II and V restorations. J.An Dent 
Assoc 2002 Feb; 133(2): 229-31.

10.  Cox, CF; Suzuki S; Framer, J. B. Histological and cli-
nical evaluation on Syntac dentin bonding and He-
lioprogress  resin  composite  systems.  Int J periodont 
1996 16: 241-5.

11.  Cox, CF; Suzuki, S. Re-evaluating pulp protection: 
Calcium hydroxide liners vs  cohesive hibridization. 
J Am Dent Assoc 1994 Jul; 125(7): 823-31.

12.  Davidson, CL. et al. The competition between  the 
composite-dentin bond  strenght  and  the polymer-
ization contraction stress. J Dent Res 1984; 63(12): 
1396-9.

13.  Davidson, CL; de GEE, A.J. Relaxation of  polym-
erization contraction stresses by flow in dental com-
posites. J Dent Res 1984 Feb; 63(2):146-8.

14.  Davidson, CL; Feilzer, A.J. Polymerization shrink-
age and polymerization shrinkage stress in polymer-
based restoratives. J Dent 1997; 25(6): 435-40.



75

Cunha LA, Ribeiro CF, Dutra-Corrêa M, Rocha PI,  Miranda CB, Pagani C. Análise de fatores etiológicos relacionados à sensibilidade pós-
operatória na odontologia estética adesiva. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 jan-abr; 19(1):68-76

15.  Feilzer AJ, et al. Setting stress in composite resin re-
lation to configuration of  the restoration. J Dent Res 
1987, Nov. 66(11): 1636-9.

16.  Fuentes V. et al. Microhardness of  superficial and 
deep sound human dentin. J Biomed Mater Res 2003;  
66(4): 850-3.

17.  Garberoglio R, Brännström M. Scanning electron 
microscopic  investigation  of   human  dentinal  tu-
bules. Arch Oral Biol 1976; 21: 355-62.

18.  Giannini M, et al. The influence of  tubule density 
and area of  solid dentin on bond strength of   two 
adhesive systems to dentin. J Adhes Dent 2001; 3, (4): 
315-24.

19.  Góes MF. Materiais e técnicas restauradoras. Como 
escolher e aplicar materiais dentários. In: Dentísti-
ca/Laser – Atualização na clínica odontológica. São Pau-
lo: Artes Médicas. 2001 p.476.

20.  Goldman M, et al. Microleakage full crowns and the 
dental pulp. J Endodon 1992 Oct; 18(10): 473-5

21.  Hackman ST, et al.  Depths  of   cure  and  effect  of  
shade  using  pulse-delay  and  continuous  exposure 
photo-curing techniques. Operat Dent 2002 Nov-Dec 
27(6): 593-9. 

22.  Heyeraas KJ, Sveen OB, Mjör IA. Pulp-dent biology 
in restorative dentistry Part 3: Pulpal inflammation 
and its sequelae. Quintessence Int 2001 Sep; 32(8): 611-
25.

23.  Kemp-Scholte CM, Davidson CL. Complete mar-
ginal seal of  class V resin composite restorations ef-
fected by increased flexibility. J Dent Res 1990 Jun; 
69(6): 1240-3.

24.  Kinney JH, et al. The threshold effects of  Nd and 
HO:YAG laser-induced surface modification on de-
mineralization of  dentin surfaces.  J Dent Res  1996 
Jun; 75(6):1388-95.

25.  Krejci I, et al. A three-sited light curing techniquefor 
conventional class II composite resin restorations. 
Quintessence Int 1987; 18(2): 125-31.

26.  Lutz F, et al. Quality and durability of  marginal adap-
tation in bonded composite restorations. Dent Mater 
1991 Apr; 7(2): 107-13.

27.  Markowitz K. Tooth sensitivity: mechanisms and 
management. Compend Contin Educ Dent 1993; 14(8): 
1032-43.

28.  Marshal JR. Dentin: microstructure and character-
ization. Quintessence Int 1993; 24(9):606-17

29.  Marshal JR, et al. The dentin substrate: structure and 
properties related to bonding. J Dent 1997; 37(3):441-
58.

30.  Mehl A, et al. Physical properties and gap formation 
of  light-cured composites with and without “soft-
start-polymerization”. J Dent 1997; 25(3):321-30.

31.  Mitchem JC. The use and abuse of  aesthetic materi-
als in posterior teeth. Int Dent J 1988 Jun; 38(2):119-
25.

32.  Mjör IA, Fejerskov O. Histology of  the human tooth. 
Munskaard: Copenhagen, 1979 p.174.

33.  Mjör IA. Odont D Pulp-dent biology in restorative 
dentistry Part 2 Initial reactions to preparation of  
teeth for restorative procedures Quintessence Int 2001; 
32(2): 537-51.

34.  Nakabayashi N, Saimi Y. Bonding to intact dentin. J 
Dent Res 1996; 75: 1706-15.

35.  Nakabayashi N, Pashley DH. Hibridização dos tecidos 
dentais duros. São Paulo: Ed. Quintessence. 2000; 
p129.

36.  Olsson S, et al. The structure of  dentin surfaces ex-
posed for bond strength measurements. Scand J Dent 
Res 1993 Jun; 101(3): 180-4.

37.  Opdam NJM, Roeters FJ, Feilzer AJ, Verdonschot 
EH. Marginal integrity and postoperative sensitiv-
ity in Class 2 resin composite restorations in vivo. J 
Dent 1997 Sep; 26(7): 555-62.

38.  Paiva JG, Antoniazzi JH. Endodontia: bases para 
a prática clínica. São Paulo: Artes Médicas, 1991. 
886p.

39.  Panighi M, G’Seel C. Effect of  the tooth micro-
structure  on  the  shear  bond  strength  of   a  dental 
composite. J Biomed Mater Res 1993 Aug; 27(8):975-
81.



76

Cunha LA, Ribeiro CF, Dutra-Corrêa M, Rocha PI,  Miranda CB, Pagani C. Análise de fatores etiológicos relacionados à sensibilidade pós-
operatória na odontologia estética adesiva. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2007 jan-abr; 19(1):68-76

40.  Pashley DH, et al. The relationship between dentin 
microhardness and tubule density. Endod Dent Trau-
matol 1985 Oct; 1(5):176-9.

41.  Pashley EL, et al.  Dentin  permeability  and  bond 
strengths after various surface treatments. Dent Ma-
ter 1989 Nov; 5(6): 375-8.

42.  Pashley DH, et al. The clinical correlations of  dentin 
structure  and  function.  J  Prosthet Dent  1991  Dec. 
66(6): 777-81.

43.  Perdigão J, et al. Field emission SEM comparison of  
four postfixation drying techniques for human den-
tin. J Biomed Mater Res 1995 Sep; 29(9): 1111-20.

44.  Pereira JC, Segala AD. Hipersensibilidade pós-tra-
tamento restaurador. In: Dentística/Laser – Atuali-
zação na clínica odontológica São Paulo:Artes Médicas, 
2001 p.476.

45.  Silva EV, et al. Adaptação marginal e dureza de resi-
nas compostas. Influência de métodos de fotoativa-
ção: avaliação da adaptação com moldes de elastô-
meros. Rev FOB 2002; 10(1): 7-16.

46.  Stanley HR. Toxicity testing of  Dental Materials  
Boca Raton, FL: CRC Press, 1985 p.91-121.

47.  Swift Junior EJ, Perdigão J, Heymann HO. Bonding 
to enamel and dentin: a brief  history and state of  
the art. Quintessence Int 1995; 26(2):95-110.

48.  Ten Cate AR. Oral histology, development, structure and 
function. 4ª ed St. Louis: Mosby, 1994 cap.3, 7, 9 e 
13. 

49.  Unterbrink GL, Liebenberg WH. Flowable resin 
composites as “filled adhesives”: literature review 
and clinical recommendations. Quintessence Int 1999 
Apr; 30(4): 249-57.

50.  Van Der Graaf  ER, Ten Bosh JJ. The uptake of  
water by freeze-dried human dentine sections. Arch 
Oral Biol 1990; 35(9): 731-9.

51.  Van Der Graaf  ER, Ten Bosh JJ. Changes in dimen-
sions and weight of  human dentine after different 
drying procedures and during subsequent rehydra-
tion. Arch Oral Biol 1993 Jan; 38(1): 97-9.

52.  Van Dijken JWV. All-ceramic restorations: classifi-
cation and clinical evaluations. Compend Contin Educ 
Dent 1999 Dec; 20(12):1115-24.

53.  Van Meerbeek B, Inokoshi S, Braem M, Lambrechts 
P, Vanherle G. Morphological aspects of  the resin-
dentin interdiffusion zone with different dentin ad-
hesive systems. J Dent Res 1992; 71(8):1530-40.

54.  Vojinovic O, et al. Acid treatment of  cavities under 
resin fillings: bacterial growth in dentinal tubules 
and  pulpal  reactions.  J Dent Res 1973 Nov-Dec; 
52(6):1189-93.

55.  Zach L, Cohen G. Pulp response to externally ap-
plied heat. Oral Surg 1965 Apr. 19(4):515-30.

56.  Zanet CG et al. Tratamento do colágeno da dentina. 
JBD. 2003; 2(6): 167-73.

 Recebido em: 12/8/2004 
Aceito em: 11/5/2005


