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A maioria dos profissionais também sabe, por experiência  

própria, dos inconvenientes que os materiais de restauração  

e cimentação extravasados para dentro do espaço interproximal 

podem causar:

•  Grande dispêndio de tempo para a remoção do material

• Procedimento doloroso para o paciente

• Possíveis sangramentos no sulco gengival

• Excessos de material que, quando não removidos, podem  
 ocasionar o surgimento de cáries secundárias, gengivites  
 e periodontites 

Com vista a evitar estes problemas, é comum utilizarem-se 

cunhas para adaptar a matriz à superfície do dente. As 

cunhas também têm a função de separar os dentes, pelo  

menos o suficiente para compensar a espessura da matriz. 

Isto garante a obtenção de um contacto proximal adequado 

entre a restauração e o dente vizinho.  

 

A maioria das cunhas é de madeira, mas as cunhas de 

plástico têm-se tornado cada vez mais comuns. Todas estas 

cunhas possuem forma de “V” invertido, ponta chanfrada e 

secção transversal invariável em toda a sua extensão. 

Esta forma de cunha já existe há muitos anos, mas não repro-

duz a anatomia do espaço interproximal de maneira satisfató-

ria. As faces proximais dos dentes humanos não formam um 

cilindro, mas sim apresentam curvaturas que as aproximam 

no plano horizontal (no sentido vestíbulo-lingual), assim 

como no plano vertical (no sentido ocluso-cervical).

As cunhas convencionais não respeitam estas particularida-

des anatómicas, pois só levam em consideração a distância 

entre dois dentes vizinhos. Tais cunhas apenas mantêm a tira 

de matriz pressionada contra uma pequena área do dente. 

O protocolo padrão de restauração das cavidades dentárias utiliza materiais plásticos, como o amálgama, o cimento 

de ionómero de vidro e os compósitos. 

Nos casos em que a restauração abrange a região proximal, o contorno adjacente ao dente vizinho normalmen-

te é definido com auxílio de uma matriz. A tira de matriz acompanha o equador anatómico dentário e tende a 

afastar-se do dente na região cervical, um problema que todo clínico conhece. Sem um recurso auxiliar adequado, 

o material restaurador plástico é pressionado por entre a matriz e o dente, invadindo o espaço interproximal. Es-

pecialmente os compósitos fluidos convencionais extravasam com facilidade para o espaço interproximal quando  

a matriz não proporciona suficiente vedação.

Dependendo da anatomia do dente a restaurar, do tamanho e 

da localização da cavidade, bem como das características da 

matriz, a vedação poderá ser insuficiente.

Os sistemas de matrizes parciais também apresentam o 

mesmo problema. Mesmo que se aplique elevada pressão com 

os elementos de suporte ou fixação, a vedação cervical não é 

garantida. Isto aplica-se especialmente aos procedimentos que 

utilizam cunhas convencionais, pois a área de matriz pressio-

nada contra o dente é muito reduzida.

A vantagem que se atribui aos sistemas de matrizes parciais, 

nomeadamente o bom afastamento dentário, tem um custo 

alto, pois estes sistemas são dispendiosos e pouco práticos, 

por dificultarem o controlo visual e limitarem o campo de 

trabalho.

uma alternativa superior às cunhas convencionais são as 

cunhas Curvy.

Curvy é uma cunha de plástico com conformação tridimensio-

nal, que acompanha a anatomia especial dos dentes no espaço 

interproximal.

Cada cunha Curvy possui forma de “V” invertido, curvatura 

tridimensional e área de secção transversal que se reduz em 

direcção à ponta.

Graças à sua forma especial, Curvy pode ser introduzida com 

facilidade no espaço interproximal, respeitando a anatomia do 

colo dentário. Ao mesmo tempo, a cunha fixa a matriz ao dente 

que será restaurado, veda a sua porção cervical e o afasta do 

dente vizinho.

Curvy é de plástico, não desfia, não expande em fluidos e é 

resistente ao ácido das técnicas de condicionamento de es-

malte/dentina. Ao contrário das cunhas de madeira, Curvy não 

oferece o risco de libertar corantes nem pigmentar restaura-

ções estéticas.
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As cunhas Curvy são curvas no sentido horário ou no 

sentido anti-horário. Desta forma, podem ser posicio-

nadas facilmente, em qualquer quadrante, pelo lado 

vestibular ou pelo lado lingual.

Codificação das cunhas por cores, conforme o tamanho e a curvatura

L         M        S S       M         L

Utilização com matriz parcial:

Posicionamento da cunha por lingual 

(azul) ou por vestibular (laranja). 

Utilização com matriz circular:  

Posicionamento da cunha por lingual 

(azul) ou por vestibular (laranja). 

A codificação por cores permite  

identificar com facilidade os  

diferentes tamanhos e curvaturas 

(em sentido horário ou anti-horário).
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Apresentações

REF 2060    Curvy Set 6 x 52 un. sortidas

REF 2061    Curvy 6 x 52 un. pequenas

REF 2062    Curvy 6 x 52 un. médias

REF 2063    Curvy 6 x 52 un. grandes
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vantagens

• Forma especial que permite fixar a matriz, separar dentes  

 vizinhos e vedar a região cervical

•  A curvatura da cunha acompanha a anatomia dentária

• Adequada para matrizes parciais e circulares

• Três tamanhos: pequena, média, grande

• Utilização extremamente fácil, graças à ponta fina e à 

 conformação tridimensional

• Base curva, para reduzir a pressão sobre a papila gengival

• Confeccionada em plástico: não expande, não desfia 

 e não mancha

Indicações 

Recurso auxiliar para tratamentos restauradores com matrizes 

de qualquer tipo

Forma anatómica (“sentido horário” ou “sentido anti-horário”) 

proporciona óptima adaptação 

Restaurações sem excessos proximais e cervicais

A forma especial protege a gengiva contra lesões

Cunhas em três tamanhos para uma conformação ideal da 

restauração

Cada embalagem contém cunhas curvas no sentido horário  

e no sentido anti-horário


