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Objetivo Geral: disponibiliar conhecimento e dar oportunidade para que o aluno desenvolva 
habilidade para realizar preparos conservativos, ou minimamente invasivos, e restaurações com 
materiais restauradores adesivos diretos. 

 

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar lesões de cárie proximais em dentes posteriores, diferenciando lesões ativas de 
lesões inativas ou paralisadas; 

2. Reconhecer lesões de cárie proximais que necessitam de tratamento não invasivo; 

3. Identificar lesões de cárie proximais que necessitam de tratamento restaurador; 

4. Definir preparos cavitários conservadores e conservativos ou minimamente invasivos; 

5. Compreender e descrever as limitações e desvantagens dos preparos cavitários 
convencionais de Classe II para restaurações de amálgama; 

6. Entender e descrever as indicações, vantagens e limitações dos preparos cavitários 
conservativos ou minimamente Invasivos para materiais adesivos diretos, em lesões 
proximais em dentes posteriores; 

7. Classificar os tipos de preparos para lesões de cárie proximais em dentes posteriores, de 
acordo com o acesso à lesão; 

8. Descrever os tipos de preparos minimamente invasivos para lesões de cárie proximais em 
dentes posteriores: Acesso direto, Slot Vertical, Slot Horizontal e Túnel; 

9. Reconhecer e entender as indicações de proteção da dentina, em função da profundidade 
dos preparos cavitários; 

10. Entender e descrever as vantagens e limitações dos materiais adesivos usados para 
restaurações proximais em dentes posteriores: ionômero de vidro e resina composta; 

11. Reconhecer  e entender as indicações e limitações dos diferentes tipos de matrizes e cunhas 
empregadas para restaurações proximais de dentes posteriores:  

12. Descrever e executar os protocolos clínicos indicados para preparos minimamente invasivos e 
restaurações proximais de dentes posteriores com materiais adesivos diretos. 

13. Compreender os cuidados necessários para prevenir as falhas durante os preparos e 
restaurações conservativas para materiais adesivos diretos. 
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