
BIOMATERIAIS

   Materiais dentários restauradores                    Materiais dentários restauradores                    
    Ex: metais, resinas, cerâmicas, etc.Ex: metais, resinas, cerâmicas, etc.

Implantes estruturais. Implantes estruturais. 

Ex: orais, maxilofaciais, próteses articulares, etc.Ex: orais, maxilofaciais, próteses articulares, etc.

Implantes cardiovasculares. Implantes cardiovasculares. 

Ex: cateteres, próteses de válvulas cardíacas, etcEx: cateteres, próteses de válvulas cardíacas, etc

Material não vivo 
designado a interagir 
com sistemas biológicos.
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Osteointegração 
dos 
implantes



Quando um biomaterial é 
colocado em contato com os 
tecidos e fluidos do corpo 
humano, invariávelmente existe 
alguma forma de interação 
entre o material e o ambiente 
biológico. Essa interação é 
chamada de biocompatibilidade.

Biocompatibilidade



Depende de uma série de fatores como:
 
o local a ser implantado, 
o biomaterial, 
as propriedades do material e 
a resposta biológica do hospedeiro.

Biocompatibilidade



Caminhos das substâncias no 
interior da cavidade oral (CO) 

Dentina (D) 
Câmara pulpar e 
Tecido pulpar (P)
 Periodonto (PD)

Tecido periapical e osso (PA)



Nanoinfiltração e 
microinfiltração



Reações 
alérgicas a 
metais 
contendo 
níquel. 



Possível reações 
alérgicas a resina
composta 



“TATUAGEM
POR

AMÁLGAMA”



Comprovada reação inflamatória ao 
polímero da resina acrilica.  



 

Ligas metálicas. 

OURO???



Tecidos e órgãos que podem ser sucetíveis 
aos efeitos adversos de materiais dentários

EFEITOS LOCAIS
Pele, lábios e mucosa oral
Inflamação ou alergia
Causa: metais, acrílico e látex
Pulmão
Toxicidade
Causa: silica, particulas liberadas 
por desgastes, vapores, fumaça.

EFEITOS SISTÊMICOS
Cérebro e sistema nervoso
Toxicidades
Efeitos neurocomportamentais
Esclerose multipla
Mal de Alzheimer
Doença de Parkinson
Eplepsia
Causa: desconhecida



ESTROGÊNICIDADE:
BISFENOL



 

Um material para ser considerado 
biocompatível não deve:

Causar danos a polpa e tecidos moles.
Conter substâncias tóxicas que causem problemas de 

natureza sistêmica.
Possuir agentes que induzam a respostas alérgicas.

Apresentar potencial carcinogênico. 



 

 Propriedade importante dos 
biomateriais:

esterilidade 



 

A mensuração da biocompatibilidade é 
realizada com 3 tipos de testes:

Teste in vitro
Teste in vivo em animais

Teste de uso em humanos ou animais.

É necessário passar pelos 3 testes antes de ser 
comercializado. 
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