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Introdução e Revisão da literatura

A cárie precoce da infância, comumente conhecida
como “cárie de mamadeira”, representa um grande de-
safio para o profissional, tanto na definição do plano de
tratamento adequado como na segurança e conforto
que deve ser proporcionado ao paciente.

A característica principal dessa lesão é apresentar
evolução rápida e severa, iniciando-se com uma desmi-
neralização na superfície do esmalte, seguida de cavita-
ção e destruição coronária6, resultando quase sempre
em dor aguda, problemas mastigatórios, fonéticos e psi-
cológicos, aumento do risco de infecções, abscessos e
perda precoce dos dentes decíduos3.

O odontopediatra tem o desafio de empregar méto-
dos de tratamento efetivos indicados para cada caso,
incluindo a orientação da dieta, o controle da higiene
oral, a motivação e envolvimento da família6,18. Soma-se
o fato de que todos esses procedimentos são dirigidos
a pacientes de tenra idade, e conseqüentemente, com
problemas de comportamento e cooperação.

A ansiedade e o medo ao tratamento odontológico po-
dem ser caracterizados como reações a objetos ou
a procedimentos específicos dentro do consultório odon-
tológico, como medo da dor, do motor de alta rotação,
da anestesia, dos elementos do consultório, entre ou-
tros11-12,14. O motor de alta rotação é citado como um dos
procedimentos que mais desperta o medo na criança.
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Resumo
A cárie precoce da infância normalmente acomete os incisivos superiores e molares decí-

duos em crianças de tenra idade, tornando o tratamento extremamente difícil. As pontas de dia-
mante CVD ultra-sônicas podem ser empregadas como uma alternativa ao instrumento rotatório
convencional para a confecção dos preparos cavitários em situações como a descrita acima,
uma vez que proporciona segurança e conforto ao paciente, além de simples e fácil execução.
O objetivo desse trabalho é relatar um caso de uma paciente de 3 anos de idade, que apresen-
tava lesão de cárie nos dentes 51, 52 e 62, cujo tratamento foi o emprego da ponta de diamante
CVD ultra-sônica para remoção do tecido cariado seguido de reabilitação estética utilizando a
técnica da matriz plástica. Foi observado que esta nova tecnologia para confecção de preparos
cavitários se mostrou efetiva para preparar dentes acometidos por cárie de mamadeira com se-
gurança, promovendo maior conforto e ausência de sintomatologia dolorosa em paciente de
pouca idade.
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Abstract
Early childhood caries normally attack primary maxillary incisors and primary molars in

children of low age, becoming the treatment extremely difficult. The ultrasonic diamond tips CVD
can be used as an alternative to the conventional rotatory instrument for cavity preparation in
situations as the described above, since provides security and comfort to the patient, beyond
simple and easy execution. This article reports a case of a 3 years old patient that presented
caries lesions in teeth 51, 52 and 62, whose treatment was the use of the ultrasonic diamond tip
CVD for caries removal followed of aesthetic rehabilitation using resin composite strip crowns. It
was observed that this new technology for cavities preparation showed effectiveness to prepare
with safety teeth attacked by nursing bottle caries, promoting comfort and absence of painful
symptomatology in patient of little age.
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Neste contexto, novas tecnologias vêm sendo utilizadas
em Odontopediatria na tentativa de promover maior con-
forto e segurança ao paciente, prevenindo assim uma
situação que gere medo ao tratamento odontológico.

A ponta de diamante CVD ultra-sônica, que consiste
em uma ponta de diamante artificial obtida pelo proces-
so de deposição química a partir da fase vapor (Che-
mical Vapor Deposition) adaptada ao aparelho de ultra-
som, é eficiente para cortar tecido dentário8,17,19-20. Apre-
senta como vantagens a utilização de menor pressão,
calor e ruído, com conseqüente diminuição da sensibili-
dade dolorosa quando comparado ao alta rotação. Su-
gere-se que estas características fazem com que pa-
cientes ansiosos e aqueles com menor grau de com-
preensão aceitem melhor o tratamento odontológico8,17,20.

O objetivo desse trabalho é relatar a utilização da
ponta de diamante CVD ultra-sônica na confecção de
preparos cavitários nos incisivos decíduos superiores
acometidos por cárie precoce da infância em uma
criança de 3 anos de idade pouco cooperativa.

Caso clínico

Paciente do sexo feminino, 3 anos de idade, com hábi-
to de mamadeira noturna associado a uma dieta altamen-
te cariogênica, procurou atendimento na Clínica Infantil
da Faculdade de Odontologia de Araraquara-Unesp.

Figura 1. Lesões de cárie extensas envolvendo os dentes 51,
52 e 62. Notar presença de coroa estética no dente 61

Figura 2. Radiografia inicial. Observar aspecto de normali-
dade na região periapical e presença de pulpoto-
mia no dente 61

Foi relatado que a criança já tinha passado por diver-
sos profissionais apresentando comportamento pouco
cooperativo, dificultando assim, o tratamento. Durante o
exame clínico foi observado presença de lesões de cárie
extensas nos dentes 51, 52 e 62, além de coroa estética
no dente 61 (Figura 1). Radiograficamente pode-se
observar aspecto de normalidade na região periapical,
apesar da proximidade das lesões cariosas com a polpa,
e ainda pulpotomia presente no dente 61 (Figura 2).

O tratamento teve início com a instrução de higiene
oral, orientações com relação à dieta e remoção do há-
bito da mamadeira noturna, além de controle de placa
bacteriana e fluorterapia. Como tratamento restaurador
foi programado a restauração estética em resina com-
posta nos dentes acometidos, empregando a ponta de
diamante CVD ultra-sônica (CVDVale – São José dos
Campos, SP) para a remoção das lesões de cárie.

Na primeira sessão foi realizada a remoção do tecido
cariado do dente 52, sob isolamento relativo e sem utili-
zação de anestésico local, com o uso de uma ponta de
diamante CVD esférica 8.3231 (Figura 3) adaptada em
aparelho de ultra-som, ajustado no modo operacional
“power II” (50% de potência) e “pump I” (25% de irriga-
ção). Após a remoção do tecido cariado, a cavidade foi
preenchida com cimento de ionômero de vidro quimica-
mente ativado. Nas sessões seguintes realizou-se o tra-
tamento dos dentes 51 e 62, empregando os mesmos
passos citados anteriormente.

No início, a criança mostrou-se inquieta, mas durante
os procedimentos foi observada uma grande evolução
na conduta da paciente, colaborando de forma signifi-
cativa no decorrer dos procedimentos realizados, de-
monstrada por sua segurança e tranqüilidade.

Apesar de não ter sido observado alterações periapi-
cais na radiografia inicial, optou-se por fazer um acom-
panhamento clínico e radiográfico por 3 meses devido a
extensão da lesões de cárie.

O tratamento foi concluído após a reabilitação dos
dentes com coroa estética utilizando a técnica da matriz
plástica. As matrizes foram confeccionadas individual-
mente em modelo de gesso e cada uma foi perfurada
na região incisal para escoamento do material restaura-

Figura 3. Dente 52 (A) Ponta de diamante CVD ultra-sônica
esférica em posição (B). Preparo cavitário realizado
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dor. Após seleção da cor da resina composta (A2), rea-
lizou-se condicionamento ácido e aplicação do sistema
adesivo. Em seguida, a matriz plástica foi preenchida,
adaptada ao dente e os excessos removidos para que o
material fosse fotoativado por 40 segundos em todas as
faces dentárias. O acabamento e polimento foram reali-
zados com discos montados em baixa rotação.

O resultado estético foi satisfatório e a paciente apre-
sentou-se bastante satisfeita. Durante o acompanhamen-
to clínico e radiográfico observou-se a integridade da
lâmina dura e das restaurações estéticas (Figuras 4 e 5).

Figura 4. Aspecto clínico satisfatório após a confecção de
coroas estéticas utilizando a técnica da matriz
plástica nos dentes 51, 52 e 62

Figura 5. Radiografia periapical mostrando a integridade da
lâmina dura e a adaptação das coroas durante o
acompanhamento

Discussão

Estudos mostram que é na infância que freqüentemente
os adultos adquirem o medo do tratamento odontoló-
gico11,13, podendo tornar-se pessoas que não possuem o
hábito de ir ao consultório e conseqüentemente, apre-
sentam condição oral precária com maior presença de
cálculos, gengivite e grande número de superfícies com
destruição coronária9. A ansiedade de crianças de tenra
idade normalmente está associada ao significado emo-
cional da boca, primeiro meio de ligação com o mundo
por onde obterá as primeiras satisfações físicas, forma de

comunicação e meio para transmissão de emoções, além
do medo do desconhecido associado a informações
negativas de adultos sobre o tratamento odontológico2,14.

Freqüentemente observa-se crianças que, tendo ou
não passado por traumas no consultório odontológico,
não permitem a realização do tratamento, por não su-
portarem o ruído e a pressão exercida pelo motor de al-
ta rotação. Costa e Moraes5 (1994) e Aartman1 (1998)
observaram que um dos fatores que geram maior medo
entre os “ansiosos ao tratamento dental” é a utilização
do motor de alta rotação durante o preparo cavitário. A
sensibilidade dolorosa apresentada pode ser explicada
pela produção de calor durante os procedimentos
odontológicos, principalmente porque a área de refrige-
ração do spray d’água da turbina de alta rotação acaba
se limitando à superfície dentária4, e pelo aumento do
fluxo dos fluidos no interior dos túbulos dentinários10.

Recentemente, a tecnologia de deposição química a
vapor (CVD) tem sido empregada na fabricação de no-
vas pontas odontológicas. Essa nova ponta de diaman-
te obtida pelo processo CVD é adaptada a qualquer
instrumento ultrassônico comumente usado na clínica
odontológica17. É uma tecnologia que apresenta eficiên-
cia para cortar tecido dentário de forma conservadora,
não desgastando estrutura dentária sadia, produz me-
nor pressão e ruído, proporciona maior visibilidade do
campo operatório, apresenta maior longevidade quando
comparada às pontas diamantadas convencionais,
além de proporcionar maior conforto e segurança ao
paciente, uma vez que com o movimento de vibração
da ponta, a água torna-se aquecida e assim, não causa
danos aos túbulos dentinários expostos8,17,20.

No caso clínico apresentado, a paciente inicialmente
chegou com história de comportamento não cooperati-
vo, fato observado na primeira consulta. Entretanto,
apesar da tenra idade, observou-se se tratar de uma
paciente potencialmente cooperativa devido ao exce-
lente relacionamento familiar. No decorrer dos procedi-
mentos clínicos, especialmente durante os preparos ca-
vitários, a criança foi paulatinamente melhorando seu
comportamento e aceitando os procedimentos realiza-
dos. Observou-se que mesmo sem a utilização de anes-
tesia local, o comportamento da criança no caso clínico
descrito, tornou-se excelente, chegando a causar dúvi-
das com relação à vitalidade dos dentes envolvidos. Es-
sa vitalidade foi confirmada pelo acompanhamento clí-
nico e radiográfico. Sugeriu-se que a utilização das
pontas de diamante CVD ultra-sônicas tenha exercido
grande influência no comportamento da criança.

De acordo com Lima et al.17 (2006), a ponta de dia-
mante CVD ultra-sônica produz preparos conservadores
e precisos. Além disso, verificou-se que preparos ca-
vitários realizados com essa tecnologia apresentam mi-
croinfiltração semelhante aos preparos realizados com
as pontas diamantadas convencionais7. Dessa forma,
como observado no caso clínico apresentado, esse no-
vo sistema para preparos cavitários pode ser emprega-
do com sucesso na clínica odontológica.

No presente caso, optou-se pela reabilitação dos
dentes anteriores empregando a técnica da matriz
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plástica confeccionada em laboratório por apresentar
vantagens como simplicidade e facilidade na execu-
ção, além de proporcionar melhor aceitação da crian-
ça, excelente estética, durabilidade e estabilidade da
cor da restauração15-16.

O manejo infantil tem como objetivo prevenir e aliviar
o medo e a ansiedade, construir uma relação de con-
fiança, estabelecer uma boa comunicação e educar o
paciente orientando-o a cooperar durante o tratamento
odontológico12. No presente caso, acredita-se que o
comportamento não colaborador da paciente observa-
do no início do tratamento, tenha sido influenciado por
problemas de manejo durante os tratamentos realizados
anteriormente. Pode-se sugerir que o emprego das pon-

tas CVD ultra-sônicas para a realização dos preparos
cavitários associado ao correto manejo da criança, pro-
porcionaram segurança e conforto para a paciente
durante o tratamento odontológico, tornando-a extrema-
mente cooperativa.

Conclusão

As pontas de diamante CVD ultra-sônicas mostraram-
se de grande utilidade no manejo de pacientes de pou-
ca idade, além de serem efetivas e seguras para con-
fecção de preparos cavitários em dentes acometidos
por cárie precoce da infância, promovendo maior con-
forto e ausência de sintomatologia dolorosa.
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