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A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

1. INTRODUÇÃO

Justificativa:

● Rápido desenvolvimento dos materiais odontológicos: 

novos materiais em menos de 3 anos.

● Profissionais com capacidade de avaliação: importância 

do conhecimento e análise da composição, da química e 

das propriedades dos materiais.



A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

Estudo dos materiais odontológicos:

 Composição

 Propriedades

 Forma de interação com o ambiente                                      

em que está inserido

O Cirurgião Dentista (CD) dispõe de muito tempo de sua carreira 

profissional com a manipulação dos materiais.

O sucesso ou a falha de muitas técnicas restauradoras dependem 

da seleção dos materiais com propriedades adequadas aliadas à 

sua manipulação correta.



A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

O Cirurgião Dentista e o Assistente Odontológico   

possuem a maior variedade de materiais disponíveis em 

comparação com qualquer profissão.

Polímeros rígidos
Elastômeros
Metais
Ligas

Cerâmica
Sais Inorgânicos
Materiais à base de 
Resinas Compostas
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VARIEDADE DE MATERIAIS E ALGUMAS DE SUAS APLICAÇÕES

McCabe & Walls 2006



A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

Muitos materiais dentários são inseridos 

permanentemente na boca dos pacientes ou são 

removidos apenas para limpeza.

Devem ser capazes de resistir a variações de:

Temperatura (de 0 a 70°C);

Acidez e alcalinidade (ph 4 a 8,5);

Altas tensões.



Material restaurador ideal:

1. Biocompatível.

2. Aderir permanentemente à estrutura dentária ou ao 

osso.

3. Reproduzir a aparência natural dos dentes.

4. Propriedades semelhantes à dos tecidos dentários.

5. Capacidade de reparar ou regenerar tecidos perdidos

A CIÊNCIA DOS MATERIAIS



Material dentário preventivo

Material restaurador

Material restaurador direto

Material restaurador indireto

Materiais dentários acessórios

Material restaurador provisório

OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PODEM 

SER CLASSIFICADOS EM: 



Aplicações e durabilidade de Materiais Preventivos e Restauradores



Os principais objetivos da odontologia:

Melhorar a qualidade de vida do paciente odontológico:

• Prevenção de doenças
• Alivio da dor
• Melhora da eficiência mastigatória
• Melhora da fala e da aparência

DENTE EM CONDIÇÃO DE SAÚDE



A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

 3.000 anos a.C.

 Fenícios 2.500 anos a.C.

 Etruscos 1000-600 a.C.

● Antepassados dos romanos;

● Habilidades artesanais;

● Dentes de cadáveres e ouro – próteses.  

2. HISTÓRICO

* Peça protética encontrada na antiga Fenícia, com quatro incisivos 
humanos e dois caninos esculpidos em marfim, atados com fios de ouro. 
Museu do Louvre – Paris.



Mandíbula, 800 d.C. Honduras

Mandíbula, datada de 800 d.C., foi encontrada em Honduras. Ela mostra três incisivos
implantados feitos de conchas esculpidas. A formação de cálculo nesses três implantes
indica que eles não foram feitos somente para o funeral, mas serviam como substitutos
dentários fixos, funcionais e estéticos. (Phillips 12ª edição)



Arcadas Maia 600 d.C.

Arcadas com incrustações decorativas de pedras e metais ainda intactas. 
(Phillips 12ª edição)



IDADE MEDIA

JSS Odonto - WordPress.com



AS PRIMEIRAS DENTADURAS – Séc. XVIII

● Moldagens em cera

● Dentes de marfim

● Dentes de cadáveres

● Molas e chumbo

● Pierre Fauchard 1728 – Porcelana

● Tiradentes 1746 – eminente dentista do Brasil, símbolo de 

revolta contra o colonialismo e a exploração.



SÉCULO XIX

A Era Vitoriana (1837-1901)

James Gardette (1800) – dentadura sem molas

Horace Wells (1844) – anestesia com óxido nitroso, conhecido 

como ”gás hilariante”.

Charles Goodyear (1850) – processo de vulcanização -

borracha- vulcanite



Primeiras dentaduras

séc. XIX

http://reabilitaoral.blogspot.com.br/2011/04/odontologia-no-brasil_08.html



SUBSTITUIÇÃO X CONSERVAÇÃO DENTÁRIA

 Século XIX - época da substituição dentária.

 1938 – 60% dos tratamentos eram dentaduras.

 Século XX - época da preservação dentária.

 1976 – 7% dos tratamentos eram dentaduras.



CONSERVAÇÃO DENTÁRIA

● Rhazes (séc. XI) – restaurações com alume, barro e mel
● Ambrose Pare (1562) – óleo de cravo para dor
● Giovanni de Vigo (1460-1520) – folhas de ouro 
para preencher cavidades
● Pierre Fauchard (1728) - considerado o 
pai da odontologia – procedimentos 
operatórios e protéticos – materiais  
(chumbo, estanho, ouro)

Pierre Fauchard (1678-1761) 
Conhecido como o pai da 
odontologia moderna.



MATERIAIS RESTAURADORES

● Séc. XIX – organização da Odontologia.

● Sociedade Americana de C.D.:                                          

“guerra dos amálgamas”.

● Amálgama – um dos mais                                       

importantes materiais                                             

restauradores usados na Odontologia.

● G. V. Black (1895) – Conhecido

como o pai da Dentística Operatória.

Flickriver



Século XX

● William Hunter

médico inglês – descreveu a Odontologia americana como

“mausoléus de ouro sobre uma massa séptica”.

Recomendava remoção dos dentes restaurados, coroas e pontes

para melhorar a saúde geral do paciente.

● C. Edmund Kells (1913) – equipamento de Rx - endodontia



Roosevelt, 32° presidente dos Estados Unidos (1933-1945), 

quando era jovem em 1902 escreve uma carta a seus pais:

“Depois do almoço fui ao dentista e agora estou sem o meu dente 

da frente. O dentista o arrancou bem rápido e sem dor, fez 

moldagem da raiz e do espaço e está cozinhando a peça em 

porcelana. Espero colocá-la na próxima sexta-feira e, até lá, 

evitarei qualquer evento social, pois me sinto ridículo falando 

assobiando que nem uma chaleira e parecendo um banguela.”                                                                    

Uma semana mais tarde: 

“Meu dente já não é um sonho, é um fato  

consumado. Foi colocado na sexta-feira e é                             

perfeito no formato, cor, brilho, textura, etc.                                            

Sinto-me como uma nova pessoa e                                                 

três garotas já me cortejaram.”



Marcos Históricos dos Materiais Odontológicos

● 600 a.C.  Trabalhos de pontes de ouro dos etruscos

● 1480 d.C.  Primeiro registro autêntico de obturações de ouro                                     

em dentes humanos

● Anos 1500  Dentaduras de marfim

● 1728  Fauchard propôs uso de porcelana

● 1744  Primeira dentadura de porcelana

● 1826  Taveau de Paris – prata e mercúrio para restaurações

● 1839  1° periódico odontológico American Journal of Dental Science

● Anos de 1840 “Guerra dos amálgamas” - proibido uso.

● 1850 Charles Goodyear – vulcanite

● 1879 1° cimento com endurecimento na boca – fosfato de zinco

● Anos de 1880 Desenvolvidos os cimentos de silicato



● 1895 G.V. Black estudo das propriedades do amálgama

● 1907 W.H.Taggart de Chicago – incrustações fundidas (inlays)

● Anos 1950 Resinas acrílicas – restaurações e dentaduras

● 1955 Buonocore – condicionamento ácido para adesão a dentina

● 1970 Compósitos substituem cimentos de silicato

● 1976 A. Wilson inventa os cimentos de ionômeros de vidro

● 1978 Aparecem os compósitos fotoativados

● 1983 Horn lança as facetas cerâmicas fixadas por resina

● 1985 Desenvolvimento dos agentes de união dentinária

● 1988 Cimentos de ionômero de vidro modificados por resina

● 1994 Primeiro compômero

Marcos Históricos dos Materiais Odontológicos



A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

3. SELEÇÃO DOS MATERIAIS

● Análise do problema,

● Considerações sobre os requisitos,

● Considerações sobre os materiais disponíveis e suas 

propriedades,

● Escolha do material.

A avaliação do sucesso e da falha de um material pode 

influenciar nas decisões futuras na seleção de materiais.



Esquema indicando uma sequência lógica de

seleção de materiais

Diagnóstico
ou análise

Requisitos
Materiais

disponíveis

Comparação de
requisitos e

propriedades

Seleção

Revisão

McCabe & Walls 2006



Análise do problema ou da situação clínica.

Importância – decisão incorreta pode causar falha na 

restauração.

● A restauração será em área de tensões mastigatórias?

● O material será visível ao sorrir?

● A cavidade é profunda ou rasa?

● A cavidade esta sub gengival?

● Foi verificado o tipo de oclusão do paciente?

● etc....



Requisitos ideais.

Lista de propriedades ideais que deve ter o material para 

uma determinada indicação clínica.

Resistência a tensão?

Dureza?

Cor?

Resistência a abrasão?

??????



POSSIBILIDADES

● Materiais disponíveis no momento.

● Experiência prévia do profissional.

● Comparação com materiais novos.

● Atualização.



SELEÇÃO DO MATERIAL

● Marca.

● Facilidade de manipulação.

● Disponibilidade.

● Custo.

A escolha final do material é frequentemente uma questão 

de preferência pessoal do profissional.



REVISÃO
CONSTANTE

? ?

?
?

?
"O Pensador", de Auguste Rodin



A CIÊNCIA DOS MATERIAIS

4. AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS

Necessário desenvolver o discernimento contra 

produtos inadequados ou que não tenham sido 

avaliados.

Especificações padronizadas

Avaliações laboratoriais

Avaliações clínicas



PRIMEIRO ESTUDO A SER REALIZADO

● Séc. XIX – organização da Odontologia.

● Sociedade Americana de C.D.:                                          

“guerra dos amálgamas”.

● Amálgama – um dos mais                                       

importantes materiais                                             

restauradores usados na Odontologia.

● G. V. Black (1895) – Conhecido

como o pai da Dentística Operatória.

Flickriver



● Em 1919: o exército dos EUA solicitou ao “Instituto Nacional de 

Padrões e Tecnologias” especificações para a seleção e a 

classificação dos amálgamas dentários.

● Foi criada uma associação para os estudos dos materiais: 

“Dental Research Fellowship”.

● Em 1928 foi encampada pela Sociedade Americana dos 

Cirurgiões Dentistas (ADA).

● Nova era de intensa produção científica no campo dos Materiais 

Odontológicos.

● Primeiros cursos de Materiais Odontológicos.

PRIMEIRO ESTUDO DOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS



Autoridade responsável em proteger o público de 

“dispositivos” médicos e dentários perigosos ou 

ineficientes.

DISPOSITIVO = qualquer instrumento, aparato, implemento, 

máquina, implante ou reagente que é utilizado no diagnóstico, 

cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças no homem e 

que não alcança qualquer de seus propósitos principais por meio 

de ação química dentro ou sobre o corpo de humanos ou 

animais, e que não precisa ser metabolizado para alcançar 

qualquer um de seus propósitos principais.

FDA – 1976

Food and Drug Administration



Os dispositivos médicos e dentários foram classificados 

em 3 classes:

Classe I – baixo risco 

Ex.: ataduras elásticas, luvas.

Classe II – médio risco 

Ex.: cadeiras de rodas elétricas, bombas de infusão, amálgama.

Classe III – alto risco 

Ex.: válvulas cardíacas, implantes mamários de silicone, 

marca-passos, implantes endósseis. 

FDA – 1976

Food and Drug Administration



Especificações

São padrões com valores determinados, através das quais um 

material em particular pode ser aferido.

● Apresentam requisitos que asseguram um desempenho 

satisfatório quando o material é utilizado adequadamente pelo 

dentista.

● O produto é testado e se preencher as especificações, a marca 

recebe o Selo de Certificação.



Regulamentos

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - art. 11 do Regulamento 

aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999.

● Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os 

requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 

para saúde, nos termos desta Resolução.

● Art. 2º Este Regulamento tem o objetivo de estabelecer os 

requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que 

realizam o processamento de produtos para a saúde visando à 

segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.



Padrões Internacionais

ISO é uma organização internacional e não governamental que

objetiva o estabelecimento de padrões internacionais. É

constituída de organizações de padrões nacionais em 164 países.

ISO/TC 106 – DENTISTRY  

Divididos em 7 subcomitês e 58 grupos de trabalho.

Responsável por padronizar terminologias, métodos para testes e

especificações para os materiais dentários, instrumentos,

aparelhos e equipamentos odontológicos.



TC 106/SC 1/WG 1 – cimento de óxido de zinco/eugenol e cimentos sem eugenol

TC 106/SC 1/WG 2 – Materiais endodônticos

TC 106/SC 1/WG 5 – Selantes de fóssulas e fissuras

TC 106/SC 1/WG 7 – Amálgama/mercúrio

TC 106/SC 1/WG 9 – Materiais à base de resina

TC 106/SC 1/WG 10 – Cimentos para fixação, bases e forramentos

TC 106/SC 1/WG 11 – Métodos para testes de adesão

TC 106/SC 1/WG 13 – Produtos ortodônticos

TC 106/SC 1/WG 14 - Elásticos ortodônticos

TC 106/SC 1/WG 15 – Componentes adesivos

TC 106/SC 1                                                           
Materiais Restauradores e obturadores

Incluem os 10 grupos de trabalho a seguir:



Como as normas da ISO 

são desenvolvidas?

Sugestões fornecidas por:                                                                

Fabricantes, fornecedores, usuários, grupos de consumidores, 

laboratórios de testes, governo, profissionais da área 

odontológica e institutos de pesquisas.



Outras organizações de normas odontológicas.

Fonte - http://pt.slideshare.net/flavioes/materiais-dentrios

Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária

Conformité Européenne

Associação 
Brasileira de 
Normas 
Técnicas

American Society for Testing and Materials Organização
Internacional
para
Padronização



Benefícios da avaliação dos materiais.

● Facilidade nos critérios de seleção,

● Segurança de desempenho satisfatório,

● Conhecimento das limitações do material.

Nenhum material odontológico é perfeito no seu propósito

restaurador; tanto como um braço ou uma perna artificial, ele

provavelmente não apresentará o mesmo desempenho do

órgão original que substitui.



PRODUTOS DENTÁRIOS DEVEM CUMPRIR NORMAS OU 

ESPECIFICAÇÕES APROPRIADAS

INFORMAÇÕES REQUIRIDAS:

● Número de série ou lote,

● Composição,

● Propriedades físicas, obtidas de acordo com métodos de testes 

padronizados,

● Dados de biocompatibilidade (se necessário),

● Dados referentes a cada um dos aspectos previstos na norma 

oficial.



“Todas as substâncias são veneno,                                                        

não existe nenhuma que não seja 

um veneno. A dose correta 

diferencia um veneno de um 

remédio.”                                       

Paracelso (1493-1541)                      

Médico e alquimista suíço.

 Os principais efeitos biológicos são reações                        

tóxicas e alérgicas.



Cirurgião Dentista:  “Observador clínico”

Importância da documentação clínica para 

comprovação relativa ao                                        

desempenho in vivo dos                                             

materiais dentários.



...e o futuro?



ADA na WEB

Vamos conhecer alguns materiais certificados?

http://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-

acceptance/ada-seal-products
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