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Caso Clínico

RESTAURAÇÕES COM RESINA COMPOSTA REFORÇADAS COM 
FIBRA DE VIDRO: UMA ALTERNATIVA PARA RESTAURAÇÕES 
INDIRETAS

MADI, L.  DDS, VIEIRA, F.L.T. MS

Resumo:

O uso de fibra de vidro para reforçar resina 
composta aumentou desde a década de 80.  Com o 
desenvolvimento de materiais e técnicas adesivas, este 
tipo de material tem ganho destaque na odontologia. 
Com base em evidências científicas, apresentamos 
aqui uma nova técnica para reforçar as restaurações 
com resina composta, para substituir restaurações 
indiretas inlays ou onlays, como uma alternativa que 
proporciona resistência, estética, pouco tempo de 
operação e baixo custo.

Introdução:

A fibra de vidro é um material que tem muitas 
propriedades recomendadas para odontologia. É um 
material muito fácil de usar, devido à sua flexibilidade 
e excelentes propriedades mecânicas, incluindo a 
resistência à fadiga.

Os sistemas de reforço de fibras são as técnicas 
inovadoras mais recentes que vem sendo utilizadas 
para aumentar a durabilidade e a tolerância aos danos 
para materiais à base de resina.

A resina composta para restaurações diretas é 
usada em restaurações relativamente pequenas e 

não é recomendada para restaurações grandes com 
estresses oclusais severos. As restaurações grandes 
geralmente são feitas com inlays ou onlays indiretos 
devido à fragilidade de paredes e cúspides. Se o 
dentista optar por restaurar uma cavidade grande de 
forma rápida e barata através de resina composta para 
restauração direta, o dente é exposto à fratura além 
de risco de falha da restauração. Por outro lado, uma 
coroa dentária seria mais cara e levaria mais tempo.

Apresentamos aqui a possibilidade de aumentar a 
resistência à fratura em restaurações endodônticas 
com resina composta através da incorporação de fibras 
de vidro. As fibras alteram o comportamento mecânico 
dessas restaurações e aumentam sua resistência, ao 
absorver as forças que ocorrem dentro do material 
submetido ao estresse. Além disso, uma camada de 
fibra de vidro colocada na interface da restauração 
redireciona as linhas de fraturas que ocorreram na 
resina composta e propagada até esse nível, desvia 
o caminho das fraturas que poderiam envolver os 
tecidos dentários remanescentes. As fissuras iniciadas 
na restauração são interrompidas ou desviadas por 
fibras de vidro e não são mais transmitidas para a 
região cervical do dente. Além disso, a distribuição do 
estresse dentro da restauração reforçada com fibra 
pode aumentar a força da restauração.
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Figura 01. Preparação da cavidade, preservando a 
estrutura possível.

Figura 02. Isolamento e revestimento das cavidades 
com ionômero de vidro.

Figura 03. Condicionamento das cavidades com ácido 
fosfórico 37% durante 15 segundos.

Figura 04. Após o enxágue, foi aplicado adesivo 
e uma camada de fibra (Interlig - Angelus) 
entre as camadas de resina composta. (A 
fibra não pode ser exposta no ambiente oral, 
precisa ser coberta com resina composta).

Figura 05. Cada camada de fibra e resina composta é 
curada por 20 segundos.

Figura 06. Restauração completa reforçada com fibra.

Conclusão

A restauração com resina composta combinada com 
fibra de vidro pode ser uma opção de tratamento 
aceitável para restaurações maiores. Como alternativa 
imediata, a introdução de fibra de vidro dentro da 
restauração com resina composta pode evitar falhas 
sem comprometer a estética e aumentar a resistência.
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