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Recomendação  

 

Escolha não substituir restaurações apenas por serem antigas. 

Justificação  

 

As restaurações dentárias (obturações) falham devido ao desgaste excessivo, fratura do material ou do dente, perda de 

retenção ou deterioração recorrente por outras causas. Quanto maior o tamanho da restauração e/ou maior o número de 

superfícies restauradas, maior a probabilidade do seu insucesso. Os materiais restauradores apresentam diferentes taxas 

de durabilidade e falham por diferentes razões, mas a idade não deve ser usada como um critério de falha. A remoção 

mecânica completa e a substituição de obturações pode enfraquecer os dentes. Sempre que possível, a reparação de 

pequenos defeitos, em vez da substituição total da restauração, pode salvar a estrutura dentária e aumentar a vida útil das 

restaurações. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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Recomendação original disponível em: 
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Uma recomendação de: 
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