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Resumo 

O presente estudo objetivou avaliar a influência da 
aplicação de um agente dessensibilizante associado a 
um adesivo universal em restaurações de resina 
composta bulkfill em dentes posteriores, na sensibilidade 
pós-operatória (SPO). Foram incluídos 72 voluntários, 
nos quais foram realizadas 232 restaurações. As 
avaliações ocorreram imediatamente (baseline), e após 
7, 14 e 30 dias. Quando comparada a SPO espontânea 
e provocada, não houve diferença para a aplicação do 
agente dessensibilizante dentro da mesma estratégia 
adesiva (p > 0,05). Quanto as características das 
cavidades, foi observada diferença significativa entre as 
cavidades envolvendo uma ou duas faces, e três ou 
quatro faces, estas últimas com um maior número de 
pacientes relatando SPO (p = 0,017). Após os períodos  
de reavaliação, concluiu-se que a aplicação do agente 
dessensibilizante não influenciou a SPO, independente 
da técnica adesiva utilizada. 

Introdução 

Nos últimos anos, as resinas compostas vem 
substituindo o amálgama nas restaurações em dentes 
posteriores. Atualmente, vem se destacando na prática 
clínica odontológica o uso das resinas BulkFill, material 
utilizado em restaurações diretas com incremento único, 
este podendo variar de 4 a 5 mm de espessura. 
Independente da resina utilizada, a etapa adesiva é de 
extrema importância. Dentre os protocolos, há duas 
técnicas adesivas: etch-and-rinse (ER), sendo utilizado 
ácido fosfórico para condicionar o substrato dental antes 
da aplicação do adesivo, enquanto a técnica self-etch 
(SE) dispensa esta etapa, a qual pode ter influência 
sobre a SPO. Dessa forma, o objetivo do presente 
estudo foi avaliar o risco absoluto da SPO em 
restaurações em dentes posteriores, lançando mão da 
aplicação de um agente dessensibilizante a base de 
gluteraldeído previamente a confecção das restaurações 
com resina Bulk-Fill. 

Material e Métodos 

Divididos os grupos, os pacientes (n=72) foram 
submetidos inicialmente aos testes de sensibilidade, 
seguido do preparo cavitário das lesões e mensuração 
das dimensões finais da cavidade e, conforme processo 
de randomização, os dentes foram tratados de acordo a 
aplicação ou não do agente dessensibilizante, com 
condicionamento ou não com ácido fosfórico, com 
aplicação do sistema adesivo e confecção das 
restaurações (n=232) com resina composta 
Bulkfill,utilizando a técnica de incremento único. 

Resultados e Discussão 

Apenas um sujeito reportou SPO espontânea, 
apresentando também SPO prévia. Quando comparada 
SPO espontânea e provocada, não houve diferença para 
a aplicação do agente dessensibilizante dentro da 
mesma estratégia adesiva (p > 0,05). Quatro pacientes 
reportaram SPO espontânea nas restaurações após um 
mês de avaliação. Quanto as características das 
cavidades, o tipo e a profundidade da cavidade não 
apresentaram diferença significativa (p > 0,05). Já para o 
número de superfícies envolvidas, foi observada 
diferença significativa entre as cavidades envolvendo 1 
ou 2 faces, e 3 ou 4 faces, demonstrando que quanto 
maior o número de faces envolvidas, maior o número de 
pacientes que relataram SPO (p = 0,017). 

 

Conclusão  

A aplicação do agente dessensibilizante não influenciou 
a SPO em dentes posteriores restaurados na técnica 
bulk-fill, independente da técnica adesiva utilizada. 
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