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Preparo e Restauração de Cimento de ionômero de vid ro e Resina composta – 

Classe V  

 
 
Ministrante :  Profa. Dra. Aline Evangelista de Souza Gabriel        
 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno a realizar a técnica de preparo e restauração com cimento de 

ionômero de vidro e resina composta em lesões cervicais. 

 

Objetivos Específicos  

Ao final da aula o aluno será capaz de:  

1. Definir lesões de classe V (cervicais) 

2. Diferenciar lesões cervicais cariosas (ativas e inativas) e não cariosas 

3. Compreender e descrever os preparos cavitários em lesões cervicais nas faces vestibulares 

e palatina dos dentes 

4. Entender e descrever as indicações e limitações do uso de CIV (cimento de ionômero de 

vidro) em lesões cervicais 

5. Estabelecer as propriedades físicas, mecânicas e biológicas do CIV; 

6. Descrever a forma de manipulação e inserção do CIV; 

7. Descrever o protocolo clínico para a técnica de restauração de lesões cervicais com CIV 

8. Compreender sobre o mecanismo de presa e proteção superficial da restauração com CIV; 

9. Compreender e descrever as indicações e limitações do uso de resina composta em lesões 

cervicais; 

10. Descrever o protocolo clínico para a técnica de restauração de lesões cervicais com resina 
composta 

 
Conteúdo 
 
1. Introdução 

2. Definição de lesões classe V (cervicais) 

3. Diagnóstico diferencial de lesões cervicais – cariosas (ativas e inativas) e não cariosas 

4. Vantagens e limitações do CIV; 

5. Vantagens e limitações da resina composta; 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 



7. Indicações e limitações para a realização de isolamento absoluto em lesões cervicais 

8. Protocolo para restauração das lesões cervicais com CIV; 

9. Protocolo para restauração das lesões cervicais com resina composta; 

10. Considerações finais. 
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Vídeo  
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