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Margens restaurativas sub-gengivais são um desafio comum na prática clínica do médico dentista. Nestes casos, a realização de elevações das margens profundas, Deep Margin  
Elevation (DME), pode ser uma técnica não invasiva de reabilitar a forma e função do dente (Magne & Spreafico, 2012; Veneziani, 2010). O conceito de DME descreve o procedimento de 
colocação de material restaurador para elevar a margem a zonas justa ou supra-gengivais, passíveis de restaurações diretas em resina composta ou indiretas (Janiga, 2018).

Neste artigo será abordada a técnica e o conceito de DME, materiais utilizados, protocolo de acabamento e polimento. Além do mais, serão apresentados casos clínicos documentados 
radiograficamente e fotograficamente realizados na Clínica Dentária Infante Sagres.

RESUMO

Introdução
Dentes com margens restaurativas profundas são uma 

apresentação comum na prática clínica diária representando 
um desafio para o médico dentista uma vez que a localiza-
ção sub-gengival das margens pode complicar a confeção 
de restaurações, quer diretas como indiretas, e consequen-
temente a sua durabilidade, o seu desempenho anatómico, 
estético e funcional, bem como o estado de saúde dos teci-
dos periodontais envolventes, pois deve ser tida em conta a 
reposição da correta relação com os tecidos não invadindo 
o espaço biológico. Também deve ser considerado o posi-
cionamento adequado da restauração de modo a permitir a 
correta higienização da zona (Janiga, 2018; Magne & Sprea-
fico, 2012; Veneziani, 2010).

A disponibilidade de novas informações científicas sobre 
a etiologia, o diagnóstico e o tratamento de lesões de cárie 
e a introdução de novos materiais restauradores adesivos 
reduziram a necessidade de preparações dentárias extensas 
e possibilitaram a reabilitação de cavidades profundas de 
forma minimamente invasiva (Perdigão, 2002).

Para além de cavidades profundas causadas por cárie ou 
fratura dentária, surgem também margens profundas devi-
do à baixa duração das restaurações diretas em resina com-
posta que exige que os médicos as substituam com frequên-
cia e, de cada vez que a restauração é substituída, uma parte 
adicional da estrutura do dente remanescente é inevitavel-
mente removida e, consequentemente, o tamanho da cavi-
dade aumentada. Dois problemas surgem em consequência: 
a extensão da restauração e o aparecimento de margens em 
dentina (Perdigão, 2002).

Apesar da existência de vários protocolos clínicos e téc-
nicas adesivas, a adesão à dentina permanece difícil, espe-
cialmente nestes casos. As investigações acreditam que a 
adesão da dentina depende principalmente da penetração 
de monómeros adesivos na rede de fibras de colagénio dei-
xadas expostas após o condicionamento ácido. Duas estraté-
gias principais estão atualmente em uso: a técnica de auto-
condicionamento e a técnica de condicionamento total. A 
eficiência de qualquer estratégia de ligação depende muito 
do substrato de dentina (Perdigão, 2002).

A formação da camada híbrida eficiente depende de 
diversos passos clínicos, tais como o ataque ácido, a seca-
gem com ar, a aplicação de primer e aplicação de bond, 
incluindo a polimerização da camada de resina adesiva que 
vai estabilizar a própria camada híbrida (Veneziani, 2010).

Para além disto, ao restaurar cavidades com margens cer-

vicais profundas, dois outros problemas podem surgir: pro-
blemas de natureza biológica e problemas técnicooperacio-
nais (Juloski, Köken, & Ferrari, 2018).

Relativamente aos problemas biológicos, estes referem-se à 
violação do espaço biológico, isto é, deve ser mantida uma dis-
tância recomendada de três milímetros ou mais entre as mar-
gens restauradoras e a crista óssea alveolar para evitar efeitos 
prejudiciais sobre os tecidos periodontais. Se o princípio do 
espaço biológico não for respeitado, sugere-se obter o espaço 
necessário de duas maneiras: cirurgicamente, por alongamen-
to da coroa cirúrgica, ou alongamento coronário, ou ortodonti-
camente, por extrusão dentária (Juloski et al., 2018).

Os problemas técnico-operacionais dizem respeito à pró-
pria preparação das cavidades em áreas sub-gengivais e, de 
seguida, a uma série de desafios como a toma de impres-
sões, o correto isolamento absoluto para controlo da humi-
dade e contaminação por sangue e saliva, a cimentação/
adesão da peça final e as sucessivas fases de acabamento e 
polimento das margens (Juloski et al., 2018).

Com base nestes parâmetros, Veneziani (2010) descre-
veu que se é possível a evaginação do dique de borracha 
com correta exposição da margem da cavidade, deverá 
ser feita a reposição coronal da margem e, idealmente, 
colocação de overlay. Caso a margem cervical da cavida-
de seja difícil de isolar, mas o espaço biológico ainda é 
respeitado, apenas deverá ser feita uma gengivectomia 
para exposição da margem e fácil colocação de grampo 
de isolamento seguida de impressão imediata do preparo 
com cimentação de overlay. Em casos em que a margem 
cervical da cavidade é sub-gengival com invasão do espa-
ço biológico, ou seja, onde a distância entre a margem e 
a crista óssea é menor que 3 mm, deverá ser realizado 
alongamento coronário seguido de impressões imediatas 
ou pós-cicatrização com posterior cimentação de over-
lay. Nestes casos, a realização de cirurgia de alongamen-
to coronário com remoção do tecido periodontal em tor-
no dos limites das cavidades de forma a que os limites 
das restaurações sejam colocados longe do epitélio e das 
restantes estruturas conjuntivas, previne a perda óssea, a 
exposição radicular, o aumento da área interproximal que 
conduz à criação de triângulos negros e estética pobre  
(Sarfati & Tirlet, 2018; Veneziani, 2010).

De modo a tornar os procedimentos clínicos mais simples, 
menos invasivos e menos propensos a falhas, foi introduzi-
da a técnica de elevação de margem, ou DME, que propõe 
a aplicação de resina composta nas zonas mais profundas a 

fim de reposicionar a margem cervical a níveis supra-gen-
givais, o que facilita o isolamento com dique de borracha 
e melhora o controlo da cimentação/adesão de restaura-
ções indiretas (Juloski et al., 2018; Magne & Spreafico, 2012; 
Spreafico et al., 2016).

Dsenvolvimento
DME – Conceito e técnica

Na prática, o conceito de DME é o procedimento pelo qual é 
colocado material restaurador numa margem profunda a fim 
de colocar a margem justa ou supra-gengival (Janiga, 2018).

Após a elevação da margem, procede-se à colocação de 
isolamento absoluto e respetiva matriz adaptada ao den-
te, seguido do protocolo de etching e bonding consoante o 
material escolhido (Janiga, 2018).

Esta técnica, para além de poder ser usada aquando de 
restaurações diretas em resina composta pode também ser 
usada como técnica pré-operatória em restaurações indire-
tas. Quando as margens são muito profundas e não é possí-
vel a colocação de dique de borracha é possível, numa pri-
meira fase, recorrendo à DME, subir as margens a fim de 
tornar possível a posterior colocação de grampo para isola-
mento absoluto (Magne & Spreafico, 2012).

O sucesso de uma DME depende dos seguintes elementos:
- A utilização de uma matriz curva é favorável; as matrizes 

retas tradicionais usualmente não promovem um perfil de 
emergência ao dente favorável ao espaço gengival.

- A existência de paredes vestibulares e palatinas ou lin-
guais no remanescente dentário facilitam o suporte da matriz.

- Após a colocação da matriz não se deve observar nem 
gengiva nem dique de borracha entre a matriz e a margem 
do dente.

- Deverá realizar-se Immediate Dentin Sealing (IDS) com 
um adesivo dentinário de três passos (exemplo: Optibond FL, 
Kerr) já com a matriz colocada e bem adaptada. Após isso, 
a reconstrução da margem deverá ser feita em incrementos 
de resina composta de dois em dois milímetros.

- Podem utilizar-se vários tipos de resinas compostas, 
no entanto, quando é utilizada uma resina microhíbrida ou 
nanohíbrida, é recomendado aquecer previamente o mate-
rial para facilitar a colocação bem como prevenir o risco de 
gaps entre os diversos incrementos.

- Deverá sempre realizar-se uma radiografia apical final para 
confirmar a existência de excessos ou gaps. Em caso de poste-
riores restaurações indiretas, a radiografia deverá ser realizada 
previamente às impressões (Magne & Spreafico, 2012).
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Fig. 1. Fratura extensa justa-gengival do dente 27. Proposta de DME e overlay (a) Foto-
grafia intraoral inicial, vista oclusal (b) Radiografia apical inicial. (c) Fotografia intraoral 
final; após a DME é possível a toma de impressões bem como o isolamento absoluto 
para a cimentação da peça final. (d) Radiografia apical final.

Fig. 4. Substituição da restauração antiga do dente 27 por desadaptação com 
sintomatologia dolorosa ao frio e risco de endodontia. (a) Radiografia apical inicial. 
(b) Radiografia de confirmação da adaptação da matriz seccional dada a dificuldade 
de visão direta. Nota-se ainda que a matriz não se encontrava adaptada à margem do 
dente. (c) Outra radiografia apical de confirmação de adaptação da matriz seccional. 
(d) Radiografia apical final.

Fig. 2. Substituição de restauração antiga do dente 4.6, por fratura e infiltração cariosa, com margens profundas. 
Por motivos socioeconómicos, a opção de DME com colocação de overlay foi rejeitada pela paciente (a)  
Radiografia apical inicial. (b) Radiografia apical pós-elevação das margens. (c) Fotografia intra-oral final.

Fig. 3. Paciente jovem, 11 anos, com cárie extensa no dente 36 com envolvimento pulpar. Foi realizado o tratamento 
endodôntico do dente, seguido de DME prévia à restauração direta extensa da cavidade. O facto da paciente ser jovem 
foi um fator a ter em conta na escolha entre colocação de overlay ou restauração direta em resina composta (a)  
Radiografia apical inicial. (b) Radiografia apical após tratamento endodôntico e restauração final com elevação da mar-
gem. Neste caso, foi necessária a realização de gengivectomia distal do dente 36 por invasão gengival sobre a margem. 
(c) Fotografia intra-oral final.
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DME e restaurações semi-diretas ou indiretas
O conceito de DME foi originalmente desenvolvido para 

poder ser aplicado em casos de restaurações semi-diretas 
e indiretas quando a margem gengival não pode ser, pre-
viamente, isolada com dique de borracha. Nestes casos, o 
médico dentista deve planear o caso consoante o nível a 
que a margem da cavidade se situa em relação à gengiva 
sabendo as limitações da cimentação adesiva ou não adesi-
va (Magne & Spreafico, 2012; Venuti, 2018).

Em casos de restaurações indiretas adesivas, as margens 
da restauração devem ser planeadas supra-gengivalmente, 
ou acima do nível do dique de borracha, para que se possa 
realizar o procedimento de adesão da peça num campo lim-
po e seguro de contaminação (Venuti, 2018).

No planeamento de restaurações indiretas não adesivas, 
o médico dentista deve planear a posição da margem da 
restauração considerando a limitação do procedimento de 
cimentação. A cimentação com cimentos tradicionais ofere-
ce vantagens em relação aos procedimentos de cimentação 
adesiva tais como o facto de que os cimentos não aderem 
ao material da DME podendo ser facilmente removido após 
tomar preza e o facto de que o protocolo de cimentação da 
peça não exige um isolamento rigoroso com o dique devido 
à tolerância à humidade de tais cimentos (Venuti, 2018).

Ainda para mais, a possibilidade de cimentar uma restau-
ração indireta não adesiva nas margens sub-gengivais ofe-
rece outras vantagens tais como a obtenção de um perfil de 
emergência mais anatómico e contacto interproximal bem 
como a redução da quantidade de superfície DME em con-
tacto com tecidos moles (Venuti, 2018).

Outra alternativa, em caso de insucesso ou impossibi-
lidade da DME, é a realização de cirurgia de alongamen-
to coronário considerando os riscos de exposição de furca 
ou envolvimento de concavidades radiculares (Magne &  
Spreafico, 2012).

Deverá sempre realizar-se uma radiografia apical, ou 
bitewing, para avaliar a adaptação da resina composta na 
área gengival antes de prosseguir com o tratamento (Magne 
& Spreafico, 2012).

A figura 1 demonstra um caso de fratura extensa do dente 
2.7 onde foi proposta DME e posterior colocação de overlay.

DME e restaurações diretas em resina composta
Embora a técnica de DME tenha sido desenvolvida para 

casos de restaurações indiretas, esta também pode ser 
uma opção útil em restaurações diretas extensas em resi-
na composta apesar de serem conhecidas as desvantagens 
das resinas compostas tais como: a contração de polimeri-
zação, a menor adesão em dentina ou superfícies radicula-
res, a menor resistência quando comparadas a cerâmicas e 
a necessidade de requererem um bom isolamento aquando 
do processo de adesão (Magne & Belser, 2004; Venuti, 2018).

O uso de IDS numa DME em combinação com a técnica 
incremental de colocação de resina composta melhora a 
qualidade e o desempenho de grandes restaurações diretas 
(Magne & Spreafico, 2012).

No entanto, principalmente por motivos económicos, tal 
como demonstra a figura 2, as restaurações diretas de resina 
composta são ainda muito usadas mesmo em situações de 
margens profundas. Nestas situações, o recurso à técnica de 
DME em combinação com IDS é uma opção. Contudo, cabe 
ao médico dentista considerar o caso e os materiais à dispo-

sição durante o planeamento e a execução do procedimento 
(Venuti, 2018).

Fatores como colaboração do paciente e idade deverão tam-
bém ser tomados em conta tal como demonstra a figura 3.

A figura 4 demonstra um caso de restauração bastante 
extensa em resina composta que por dificuldade económi-
ca e prognóstico reservado, foi realizada DME e restauração 
direta em resina composta. A proximidade pulpar e risco de 
endodontia foi ponderado no momento de seguir com uma 
restauração indireta em cerâmica.

Discussão
Os materiais restauradores mais comumente usados em 

casos de DME são as resinas compostas e as cerâmicas. 
Embora estudos recentes tenham mostrado resultados satis-
fatórios em ambos os casos, existem algumas limitações 
implícitas nas resinas compostas que tornam a cerâmica o 
material de eleição nas restaurações indiretas apesar de ser 
usualmente usado um misto de resina composta para ele-
vação da margem com a restauração indireta cimentada ou 
aderida em cerâmica (Aguiar, Lima, Voltarell, & Marcondes, 
2010; Magne & Belser, 2004).

Quanto às resinas compostas, existem várias desvanta-
gens descritas na literatura ciêntifica, entre as quais se des-
tacam a sensibilidade técnica em relação ao protocolo de 
aplicação de sistemas adesivos, fraca estabilidade de cor e 
contração de polimerização que pode levar à formação de 
falhas, comprometimento da integridade marginal da res-
tauração, microinfiltração e cárie secundária. (Aguiar et al., 
2010; Magne & Belser, 2004).

A cerâmica elimina algumas dessas desvantagens, apre-
sentando vantagens como excelente estética e estabilidade 
de cor, biocompatibilidade, melhor adaptação da margem, 
maior capacidade de estabelecer contatos interproximais, 
melhor resistência ao desgaste, melhor polimento e menor 
microinfiltração, reconstrução anatómica e funcional apri-
morada, preservação e proteção da estrutura dentária rema-
nescente, menor contração de polimerização, radiopacidade 
semelhante à estrutura dentária e coeficiente de expansão 
térmica semelhante ao da estrutura dentária (Aguiar et al., 
2010; Magne & Belser, 2004).

Vários estudos avaliaram a influência da DME na adap-
tação marginal das restaurações adesivas e a maioria não 
denotou nenhuma diferença na qualidade da adaptação 
marginal das restaurações colocadas diretamente na den-
tina, seguindo o protocolo de cimentação convencional, ou 
em restaurações em resina compostas usadas para recoloca-
ção prévia das margens (Juloski et al., 2018).

Um estudo de Spreafico et al., (2016) conclui que também 
não existem diferenças significativas na integridade mar-
ginal entre compósitos tradicionais ou fluidos, tanto para 
peças em cerâmica como em restaurações em resina com-
posta. Ainda mais, tem sido estudado o potencial uso de 
cimentos resinosos autoadesivos como material para DME, 
embora não seja esse o seu espetro de indicação original; no 
entanto, demonstram qualidade significativamente inferior 
de adaptação marginal à dentina (Juloski et al., 2018).

Dos materiais mencionados, Veneziani, (2010) defende 
a que a base da elevação da margem pode ser feita com 
um compósito fluído por camadas de um a um milímetro 
e meio; já Magne & Belser (2004) e Spreafico et al. (2016) 
consideram camadas com espessura de até dois milímetros 

com compósito fluído ou tradicional. Vários autores defen-
dem também a combinação entre o compósito fluido e o tra-
dicional seguido de fotopolimerização do incremento final 
com glicerina.

A literatura ciêntifica é consensual no que diz respeito ao 
sistema adesivo mais adequado para DME, a mesma con-
sidera como preferido um adesivo de três passos como o 
OptiBond FL (Juloski et al., 2018).

No que diz respeito ao acabamento e polimento, os auto-
res referem a eliminação do excesso de material com lâmina 
de bisturi e instrumentos rotativos de diamante fino.

O uso de discos de granulação flexíveis e tiras de polimento 
são também opções para o acabamento. No entanto, a dúvida 
persiste acerca do quão fundas são as margens para poderem 
ser alcançadas por estes materiais (Juloski et al., 2018).

Por fim, o paciente precisa de ser capaz de manter a sua 
higiene oral e, para isso, é essencial que a interface entre 
o dente e a restauração possa ser alcançada e limpa nas 
rotinas diárias de higiene, caso contrário, nenhuma técnica 
pode ser considerada apropriada e o resultado pode não ser 
bem sucedido (Juloski et al., 2018).

Conclusão
A realização de elevações de margens profundas ou DME 

veio trazer à medicina dentária a possibilidade de restaurar 
dentes com cavidades profundas com tratamentos minima-
mente invasivos ao invés da realização de cirurgias de alon-
gamento coronário.

No entanto, apesar da técnica de DME ser facilmente aplicá-
vel perante casos de restaurações quer diretas como indiretas, 
a implementação de um protocolo supragengival é impres-
cindível nos casos de restaurações indiretas adesivas, pois as 
margens supragengivais tornam o processo de adesão mais 
fácil e controlável através do uso de isolamento absoluto.

No entanto, é necessária mais investigação para validar 
a técnica mesmo que seja claro que esta representa uma 
opção útil e minimamente invasiva com preservação da 
estrutura do dente. n
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