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RESUMO

Tornou-se cada vez mais importante diagnosticar sinais precoces de desgastes dentários,
para que medidas preventivas e, se necessário, medidas interceptivas e restauradoras
sejam adotadas no devido tempo, antes que ocorra uma grande destruição tecidual.
Abordagens interceptivas e restauradoras também implicam em um aumento da
Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) para ajudar a restabelecer a anatomia e a função
adequadas, com preparos mínimos, ou sem nenhum tipo de preparo. O uso de resinas
compostas diretas (à mão livre ou moldadas) ou restaurações parciais dento-coloreadas
(resinas compostas CAD-CAM / CAD-CAM ou cerâmica prensada) têm comprovado seu
potencial no tratamento de desgastes dentários moderados a severos. Devem ser levados
em consideração, conceitos restauradores que envolvem um planejamento de tratamento
altamente específico e detalhado, envolvendo etiologia, controle de fatores de risco e
status biomecânico de cada dente a ser tratado. Este programa revisará conhecimentos
recentes e conceitos clínicos relacionados a intervenções restauradoras precoces (usando
técnicama função aprimorada com foco em resultados a longo prazo.

3 objetivos de aprendizagem
1) Compreender a indicação e o potencial de diversos materiais e protocolos clínicos para
tratar o desgaste dentário
2) Visualizar o potencial da estratégia de tratamento interceptivo versus opções
restauradoras e protéticas
3) Conhecer a manutenção a longo prazo de restaurações e controle de fatores de risco
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