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RESUMO 

 

Costa ICO. Longevidade de restaurações ART em cavidades ocluso-proximais 
utilizando três tipos de materiais em molares decíduos. Estudo Clínico Randomizado 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2015. Versão Original. 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar se o novo material nanoparticulado Carbômero de 

Vidro pode aumentar a taxa de sobrevida de restaurações ART ocluso-proximais 

quando comparado com um material resinoso modificado por poliácido - Compômero 

e o Cimento Ionômero de Vidro de alta viscosidade. Um total de 286 crianças de 5 a 

7 anos apresentando ao menos uma lesão de cárie ocluso-proximal foram 

selecionadas no município de Barueri, SP. Os pacientes foram distribuídos 

aleatoriamente em três grupos: CIV de alta viscosidade (CIV - Fuji IX Extra - GC 

Corp), Compômero (COM - Dyract Extra - Dentsply) e Carbômero de Vidro (CAR - 

Glass Carbomer – GCP Dental). Todos os tratamentos foram feitos seguindo os 

preceitos do ART e as recomendações dos fabricantes.  As restaurações foram 

avaliadas após 2, 6 e 12 meses por um examinador treinado. Para verificação da 

sobrevida das restaurações foi utilizada a análise de sobrevida de Kaplan-Meier e 

teste log-rank. Para avaliar a associação entre o desfecho e as variáveis 

características do paciente foi aplicado o teste de Regressão de Cox. O nível de 

significância para os testes foi considerado 5%. Após 12 meses de 

acompanhamento, a sobrevida geral das restaurações foi de 52,8%. A taxa de 

sobrevida do CIV, COM e CAR foram de 62,6%, 61,3% e 36,3%, respectivamente. A 

análise estatística mostrou diferença significante entre os materiais, onde o CAR 

apresentou pior desempenho (HR=1,84; IC 1,19-2,85; p=0,006) e nenhuma 

diferença foi encontrada entre os materiais CIV e COM. Além disso, foram 

encontradas diferenças estatísticas para a variável volume da cavidade, onde 

cavidades menores apresentaram maiores chances de insucesso (p<0,03). 

Podemos concluir que o novo material Carbômero de Vidro não é adequado para o 

uso em restaurações ART proximais de molares decíduos em comparação com CIV 

de alta viscosidade e o Compômero. 

 

Palavras-chave: Tratamento Restaurador Atraumático. Dente decíduo. Cimento 

Ionômero de Vidro. Cavidades ocluso-proximais. 



 

 

ABSTRACT 

 

Costa ICO. Longevity of ART restorations using 3 different materials in 
cclusoproximal cavities in primary molars – randomized clinical trial [dissertation]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão 
Original. 
 

The aim of this study was to evaluate if the new nanoparticulate material, the glass 

carbomer can increase the survival rate of occlusal-proximal-ART restorations 

compared with compomer - a polyacid resin modified material and a high viscosity 

glass ionomer cement (GIC). A total of 286 children aged 5 to 7 years presenting at 

least one occlusal-proximal carious lesion were selected in the city of Barueri, SP. 

Patients were randomized into three groups: high viscosity GIC (GIC - Fuji IX Extra - 

GC Corp), Compomer (COM - Dyract Extra - Dentsply) and Glass Carbomer (CAR - 

Glass Carbomer - GCP Dental). All treatments were made following the precepts of 

ART and manufacturers' recommendations. The restorations were evaluated after 2, 

6 and 12 months by a trained examiner. To verify the survival of the restorations was 

used Kaplan-Meier survival analysis and log-rank test. To evaluate the association 

between the outcome and patient variables was applied Cox regression test. The 

significance level for the tests was 5%. After 12 months of follow-up, overall survival 

rate of the restorations was 52.8%. The GIC, COM and CAR survival rate were 

62.6%, 61.3% and 36.3%, respectively. Statistical analysis showed significant 

differences between the materials, where the CAR had a worse performance (HR = 

1.84, CI 1.19 to 2.85; p = 0.006) and no difference was found between the CIV and 

COM materials. Moreover, statistical differences were found for the variable volume 

of the cavity, where smaller cavities had higher chances of failure (p <0.03). We 

conclude that the new glass carbomer material is not suitable for use in ART 

occlusal-proximal restorations in primary molars compared to high viscosity GIC and 

the compomer. 

 

Keywords: Atraumatic Restorative Treatment. Primary Teeth. Glass Ionomer 

Cement. Occluso-proximal cavities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A cárie dentária é considerada a doença crônica mais comum da infância que 

afeta de 60 a 90% das crianças no mundo inteiro (WHO, 2002). Apesar de seu 

mecanismo de formação e seus fatores associados estarem bem descritos na 

literatura, a cárie dentária ainda acomete mais de 20% das crianças dentre 18 e 36 

meses de idade, sendo que este percentual chega a 59,4% aos cinco anos de idade 

em crianças brasileiras (SB Brasil, 2012). O tratamento desta doença consiste desde 

na prevenção do aparecimento de novas lesões até o tratamento restaurador das 

lesões já cavitadas (Smales; Yip, 2002).  

 Uma das técnicas mais utilizadas para o tratamento de lesões de cárie em 

odontopediatria é o Tratamento Restaurador Atraumático (ART). O ART tem sido 

considerado um tratamento inovador, indolor e de Mínima Intervenção para o manejo 

de lesões de cárie, já que não requer uso de anestesia e apenas utiliza instrumentos 

manuais para a remoção do tecido cariado (Frencken et al., 1996, Smales; Yip, 

2002) podendo ser aplicado a todas as pessoas, independente da situação 

econômica e social (Ismail, 1996; Phantumvanit et al., 1996). 

 O ART já se apresenta bem sedimentado na literatura em relação às 

cavidades oclusais, em dentes decíduos e permanentes, quando comparados a 

restaurações de amálgama (Holmgren et al., 2000; Frencken et al., 2004; 

Mickenautsch et al., 2010). O foco principal da pesquisa contemporânea está voltada 

às superfícies ocluso-proximais (Raggio et al., 2013) visto que os estudos presentes 

na literatura mostram que o desempenho clínico de restaurações que envolvem mais 

de uma superfície, realizadas pela técnica do ART é muitas vezes inferior ao de 

restaurações oclusais, tanto em dentes permanentes quanto em decíduos 

(Phantunvanit et al., 1996; Frencken et al., 1996; Holmgren et al., 2000; Lo; 

Holmgren, 2001). 

O principal problema relacionado ao CIV é sua baixa resistência flexural, que 

pode levar a perda precoce da restauração. Nesse sentido, novos materiais com 

melhores propriedades mecânicas foram criados para tentar aumentar a longevidade 

de restaurações ocluso-proximais dentro do ART. Portanto, estudos clínicos devem 

ser realizados para avaliar se a utilização desses materiais, como o Compômero 

(COM) que consiste em uma resina composta modificada por poliácido e Carbômero 
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de Vidro (CAR), um material nanoparticulado recém-desenvolvido possam aumentar 

a longevidade do tratamento restaurador atraumático em comparação ao Cimento 

Ionômero de Vidro de alta viscosidade (CIV) em cavidades ocluso-proximais de 

molares decíduos. 

 Além da longevidade das restaurações, a longevidade do dente é um 

desfecho que vem sendo investigado por alguns autores (Bonifácio et al., 2012; 

Kidd, 2012), pois pouco se sabe se a falha do tratamento restaurador pode resultar 

no comprometimento fisiológico do dente. Estudos que investiguem o desfecho 

longevidade do dente, que envolve a observação do mesmo após a falha da 

restauração e verifique se o não re-tratamento desta altera a cronologia de 

esfoliação natural ou a presença sintomatologia dolorosa, inflamações pulpares e 

extrações, ainda precisam ser realizados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 Em países em desenvolvimento ou comunidades em que recursos como água 

encanada, eletricidade ou equipamentos odontológicos sejam escassos ou 

inexistentes, os cuidados com a saúde bucal podem se tornar mais difíceis, 

especialmente quando há a necessidade de um tratamento restaurador, já que não 

há acesso ao tratamento odontológico convencional (Ruiz; Frencken, 2009). 

 A fim de melhorar os cuidados de saúde bucal, o Tratamento Restaurador 

Atraumático (ART) foi desenvolvido em meados dos anos 1980 como uma 

alternativa de tratamento a ser utilizada nestas comunidades (Frencken et al., 2012). 

O ART é uma abordagem de Mínima Intervenção, de baixo custo e utiliza apenas 

instrumentos manuais para a remoção do tecido cariado (Frencken; Leal, 2010). 

Desta forma, a anestesia local, água encanada e eletricidade não são necessárias 

(Goud et al., 2012). A concepção do ART envolve além das restaurações, também 

programas de prevenção de aparecimento de novas lesões, selamento de fossas e 

fissuras, prevenindo assim, a progressão da doença cárie (Frencken et al., 2012). 

 Em comparação ao tratamento convencional, o ART apresenta níveis mais 

baixos de dor e desconforto, por dispensar o uso de anestesia, isolamento absoluto 

e alta rotação, sendo, portanto, um tratamento de escolha para crianças, pacientes 

ansiosos e pacientes especiais (Leal et al., 2009). 

A revisão sistemática de Mickenautsch et al. (2010), não encontrou nenhuma 

pesquisa onde restaurações convencionais se apresentassem superior à 

restaurações ART, independente do tipo de cavidade, dentição ou tempo de 

acompanhamento, ao considerar trabalhos bem delineados. Outra revisão 

sistemática, que investigou se o ART pode ser uma opção para a restauração de 

dentes decíduos em cavidades ocluso-proximais ressalta que os dentistas devem 

estar cientes de que hoje em dia não há nenhuma evidência científica de 

superioridade entre o tratamento convencional e o tratamento restaurador 

atraumático. No entanto, restaurações ART envolvendo mais de uma superfície têm 

menores taxas de sobrevida em relação às cavidades oclusais em dentes decíduos 

(Raggio et al., 2013). Sendo assim, por ser um tratamento que pode ser utilizado em 

qualquer ambiente, seja no consultório odontológico quanto em condições de 
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campo, como por exemplo em escolas, o ART torna-se uma abordagem terapêutica 

viável e aplicável a todos.  

O Cimento Ionômero de Vidro de alta viscosidade (CIV) é o material de 

escolha para o ART (Frencken, 2009) pois apresenta boa biocompatibilidade, tempo 

de trabalho favorável, baixo custo, liberação de íons flúor e adesão química à 

estrutura dental (Peutzfeld, 1996; Davidson, 2006; Bonifácio et al.,2009; Alves et al., 

2013). O CIV é um material baseado na reação ácido-base (Burrow et al., 2003), 

onde o ácido é geralmente um ácido poliacrílico aquoso e a base é normalmente o 

fluoroaluminosilicato, embora os outros componentes possam variar. A resistência 

de união do CIV pode ser aumentada por condicionamento ácido prévio da dentina, 

com o próprio líquido do material (Raggio et al., 2010). Além disso, o CIV é capaz de 

absorver flúor a partir do ambiente bucal e liberá-lo para o tecido dentário (Sidhu, 

2011; Guglielmi et al., 2012). Porém este material ainda apresenta algumas 

desvantagens em relação às suas propriedades mecânicas, como baixa resistência 

ao desgaste e baixa resistência flexural (Bonifácio et al., 2012). 

 O mercado de produtos odontológicos mundial apresenta uma grande 

variabilidade de materiais restauradores que contém flúor em sua formulação, assim 

como encontramos no CIV (G Nigam et al., 2009). Um material já amplamente 

utilizado em odontopediatria, principalmente na Europa, é compômero (COM), uma 

resina composta modificada por poliácido que une propriedades do cimento 

ionômero de vidro e da resina composta. Este material é utilizado em restaurações 

convencionais desde a década de 1990, como uma alternativa às restaurações de 

amálgama, devido às suas propriedades estéticas (Qvist et al., 2004). Ele pode 

liberar fluoreto, embora em menor quantidade que o CIV e tem uma maior 

resistência à flexão comparada ao CIV convencional (Louw et al., 2002). Porém, 

pouco se sabe da performance desse material quando utilizado pela técnica ART 

(Louw et al., 2002). 

Assim como o CIV, o COM contém cargas de vidro, embora em menor 

porcentagem, e pode, portanto, absorver e liberar íons flúor. Os estudos in vitro 

demonstraram que a liberação de flúor do compômero é menor quando comparado 

ao CIV. A resistência à flexão deste material apresenta-se superior ao CIV, 

característica que se acredita estar relacionada clinicamente com o aumento da 

resistência quando submetido à força oclusal e tendência a fraturas. Qvist et al. 

(2004) relataram que a taxa de sobrevida desde material para restaurações 
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proximais de molares decíduos pela técnica convencional após 6 anos de 

acompanhamento de 75%, porém pouco se sabe sobre a utilização deste material 

pelo ART (Qvist et al., 2004). 

 Com o objetivo de melhorar as características físicas e mecânicas do CIV, foi 

desenvolvido um novo material chamado Carbômero de vidro (CAR). Hidroxiapatita 

foi adicionada às nano-partículas do pó, levando à alegação do fabricante de que 

este foi introduzido como um material restaurador nanoparticulado que visa 

aumentar a resistência ao desgaste e à compressão quando comparado ao CIV 

(Chen et al., 2012).  

O carbômero vem sendo testado tanto em pesquisas laboratoriais quanto em 

pesquisas clínicas (Koenraads et al., 2009; Cehreli et al., 2013; Gorseta et al., 2014). 

Porém, somente estudos clínicos randomizados utilizando esse material como 

selantes de fissuras foram realizados até o momento. Os resultados mostram que 

este material apresentou perfomance inferior aos CIVs e selantes resinosos (Chen et 

al., 2012). 

Como o CIV é o material de escolha para o ART, as falhas acabam sendo 

atribuídas para as características mecânicas deste material (Kemoli et al., 2011). 

Porém, com base nas evidências disponíveis, não há consenso com relação à 

melhor escolha do tratamento para lesões ocluso-proximais na dentição decídua 

(Raggio et al., 2013). Para isso, ensaios clínicos controlados randomizados devem 

ser realizados para investigar o uso de outros materiais para restaurações ART 

ocluso-proximais, a fim de aumentar a longevidade dessas restaurações. 

Um dos principais objetivos da Organização Mundial de Saúde é a redução de 

dentes extraídos na população de todo mundo. Com a difusão do ART em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, por haver um aumento da proporção de 

dentes restaurados, mesmo em áreas onde a saúde pública não é acessível, assim 

como o aumento número do uso de selantes, associado à programas de prevenção, 

diminuiu-se assim o número de extrações tanto em dentes decíduos quanto em 

dentes permanentes (Hoebdell et al., 2003; da Franca et al., 2011).  

Alguns pesquisadores discutem a real necessidade de se restaurar um dente 

decíduo, já que o mesmo irá permanecer na cavidade oral por no máximo 9 anos. 

Vários fatores devem ser levados em consideração no momento da decisão de 

tratamento como o tamanho da cavidade (extensão e profundidade), comportamento 

da criança, colaboração dos pais, possibilidade de acompanhamento, experiência de 
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cárie, custo-benefício do tratamento (Kidd, 2012). No caso de políticas de saúde 

pública, a possibilidade de seguimento e controle de higiene dos pacientes torna-se 

mais difícil. Sendo assim, o objetivo de se restaurar um dente decíduo com cavidade 

de cárie de acometimento em dentina é garantir sua esfoliação natural, sem que o 

mesmo tenha acometimento pulpar, sintomatologia dolorosa ou infecções mais 

graves, garantindo assim, seu papel fisiológico (Levine et al., 2002; Kidd, 2012; Hu 

et al.,2013).  

Outro foco das pesquisas contemporâneas, além de investigar se a utilização 

de diferentes materiais para ART podem aumentar a longevidade das restaurações 

ocluso-proximais, é o acompanhamento da sobrevida do dente (Bonifácio et al., 

2012), já que o ART tem como principal objetivo garantir que o dente esfolie 

naturalmente, sem a necessidade de extrações ou tratamento endodôntico. 

Portanto, torna-se necessária a realização de novos ensaios clínicos bem delineados 

que possam investigar a sobrevida do dente e não apenas da restauração em si. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a longevidade clínica de 

restaurações ocluso-proximais realizadas pelo Tratamento Restaurador Atraumático 

(ART), com três tipos de materiais restauradores: o Cimento Ionômero de Vidro de 

Alta viscosidade (Fuji IX – GC Corp), Carbômero de Vidro (Glass Carbomer – GCP 

Dental) e o Compômero (Dyract Extra – Dentsply). 

 Como objetivos secundários, este estudo visou avaliar a longevidade do dente 

após a restauração entre os três materiais restauradores descritos, assim como 

verificar se as variáveis gênero, tamanho da cavidade, contaminação durante o 

tratamento (saliva ou sangue), lado e arcada da restauração, experiência de cárie 

(CPOD/ceod), presença de contato oclusal e ocluso-proximal da restauração com o 

dente antagonista/adjacente, superfície da lesão (oclusomesial ou oclusodistal) e a 

presença de cavidade em dentina no dente adjacente podem influenciar a 

longevidade tanto do dente, como da restauração entre os materiais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4. 1 AMOSTRA 
 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOUSP, sob número do parecer 464.863 (Anexo A) e registrado no Clinicaltrial.gov 

sob número NCT02217098 (Anexo B). 

Foi realizado o cálculo amostral, considerando uma taxa de sucesso para 

restaurações de ART por 2 anos de 50%, e uma diferença minimamente aceitável de 

30% de sucesso superior ou inferior com os materiais experimentais. Considerou-se 

uma probabilidade de erro tipo 1 de 5% e um poder de 80%. Adicionando-se 20% 

para prever possíveis perdas, atingiu-se o número de 54 dentes por grupo.  

 A unidade experimental será o dente, e somente um dente por paciente foi 

incluído no estudo. De acordo com o tamanho do cálculo amostral, foram 

selecionadas 287 cavidades oclusoproximais em molares decíduos de crianças com 

idades variando entre 4 e 8 anos. A seleção foi realizada após avaliação visual de 

lesões de cárie nas escolas públicas de Barueri. 

 Para selecionar as 287 cavidades, os profissionais da prefeitura avaliaram 

aproximadamente 1000 crianças, em diferentes escolas na zona urbana no 

município de Barueri, Estado de São Paulo. Somente foram avaliadas as crianças 

que os pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

As crianças foram avaliadas na própria escola, em sala de aula separada para 

exame e receberam instruções sobre saúde oral, em especial em relação a 

orientações de higiene e consumo de açúcar.  

Primeiramente os examinadores preencheram um questionário para cada 

criança contendo questões pessoais como nome, idade, endereço residencial, nome 

da escola e telefone para contato.  

Após isso, os dentistas realizaram exame intra-oral utilizando espelho bucal 

plano, roletes de algodão e sonda periodontal. A placa bacteriana foi removida 

utilizando gaze. O critério para avaliação de presença de lesões de cárie foi da OMS 

(WHO, 1997) e os índices de cárie adotados foram o CPOD e o ceod. 
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Os critérios de inclusão foram: crianças com idades entre 5 e 7 anos; 

cooperadores em relação ao exame; em condições de boa saúde geral; com 

possibilidade de acompanhamento por alguns anos; responsáveis que aceitaram e 

assinaram o TCLE; crianças que assentiram com o tratamento; com ao menos uma 

lesão ocluso-proximal em molar decíduo com envolvimento dentinário. 

As crianças que os responsáveis não assinaram o TCLE ou que se recusaram 

a receber o tratamento por não cooperação no momento da fase restauradora, não 

foram incluídas na pesquisa e foram encaminhadas para atendimento na rede 

pública do município de Barueri (Anexo C). 

As lesões de cárie que foram incluídas no estudo deviam ter contemplado os 

seguintes critérios: 

 

 somente superfícies ocluso-proximais com lesão de cárie;  

 cavidades acessíveis aos instrumentos manuais utilizados no ART; 

 ausência de dor espontânea;  

 ausência de fistula ou abscesso próximo ao dente com lesão de cárie; 

 ausência de exposição pulpar; 

 ausência de mobilidade. 

 

O acesso à cavidade ocluso-proximal não foi maior do que 2,0 mm no sentido 

mésio-distal, 2,0 mm no sentido ocluso-cervical e 2,5 mm no sentido vestíbulo-

lingual, medido com sonda periodontal.  

Na possibilidade de uma criança apresentar mais que uma cavidade que possa 

ser incluída no estudo, somente uma cavidade foi incluída, sendo escolhida a que 

melhor se encaixasse nos critérios estabelecidos. 

As outras necessidades de tratamento, como capeamento pulpar, endodontias e 

exodontias, foram encaminhadas para serem realizados por dentistas da rede 

pública (Anexo C). 

A amostra necessária para realização da pesquisa abrangia 162 cavidades 

ocluso-proximais. Como o projeto foi desenvolvido nas escolas públicas do município 

de Barueri, decidimos aumentar o número de crianças incluídas no estudo, 

aumentando portanto, nossa amostra. Como o objetivo da pesquisa é o próprio 

tratamento, questões éticas não seriam feridas, já que o intuito for levar o tratamento 
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para o maior número de crianças possíveis. Além disso, quanto maior o número de 

crianças incluídas, mais preparado para o aumento das diferenças entre os materiais 

o trabalho estaria, aumentando assim a sensibilidade do mesmo. 

, 

 
4. 2 GRUPOS EXPERIMENTAIS 
 

 

As crianças selecionadas foram divididas em 3 grupos. As cavidades 

selecionadas foram tratadas pelo ART, sendo restauradas com CIV de alta 

viscosidade Fuji IX (GC corp), Carbômero de Vidro - Glass Carbomer (GCP Dental) 

e Compômero Dyract (Dentsply). Os grupos experimentais, os materiais que foram 

utilizados, bem como seus fabricantes e composições, são descritos no Quadro 4.1. 

 

 

 

 
Quadro 4.1 - Distribuição dos grupos de acordo com o tipo de restauração 

 
 

Grupos N 
Material Restaurador/ 

Fabricante 
Composição 

1 81 

Fuji IX
® 

GC Europe 

Leuven, Belgium 

Cápsula: fluoro-aluminosilicato de vidro, ácido 

poliacrílico 

Gloss: metilmetacrilato, sílica coloidal, 

camfoquinona 

 

2 96 

Glass Carbomer
® 

GCP Dental 

Vianen 

The Netherlands 

 

Cápsula: fluoro-aluminosilicato de vidro, apatita, 

poliácidos 

Gloss: polisiloxanos modificados 

3 84 
Dyract EXTRA

® 

Dentsply 

Material: Dimetacrilato de uretano (UDMA) 

Tetracarboxilico ácido-hidroxietilmetacrilato-ester 

Sistema adesivo: Resinas de di- e trimetacrilato 

Sílica amorfa funcionalizada 
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4.3 OPERADORES 

 

 

Os operadores foram quatro alunos de último ano de graduação, que foram 

treinados em como preparar, restaurar as cavidades e finalizar a restauração de 

acordo com os procedimentos originais de ART (Frencken; Holmgren, 1999). Além 

disso, os alunos foram treinados em laboratório em como aplicar as os materiais 

testados nesse estudo. Eles também foram submetidos a uma semana de 

treinamento com pacientes, para aplicar as diferentes técnicas, antes de iniciar o 

estudo, sendo esta última fase realizada na Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, sob supervisão de um cirurgião-dentista experiente em 

ART. 

 

 

4.4 MÉTODOS 
 

 

 Os métodos serão descritos nos subitens abaixo. 

 

 

4.4.1 Técnica de ART para cavidades ocluso-proximais 
 

 

Cada criança foi alocada em um dos dois grupos de maneira aleatória, com o 

auxílio de uma listas de randomização. Apenas um dente foi selecionado e tratado 

por criança. As crianças foram tratadas durante o período escolar e nas carteiras 

escolares, e a iluminação foi advinda de lanterna na cabeça do profissional.  

Antes do início de cada tratamento, os alunos preenchiam dados sobre as 

informações dos pacientes (Apêndice B). 

Todas as lesões de cárie foram tratadas seguindo preceitos do ART para 

restauração de cavidades de múltiplas faces, seguindo a sequência descrita por 

Frencken e Holmgren (1999): 

a) Isolamento do campo operatório: os roletes de algodão foram colocados ao 

lado do dente a ser tratado. Para dentes inferiores, os roletes foram colocados 
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pelos dois lados, e para os superiores, somente pela vestibular. Os roletes 

foram trocados quando saturados de saliva.  

b) Exame da lesão de cárie e cavidade no dente: para auxiliar o exame, restos 

de alimento e placa bacteriana foram removidos com instrumentos manuais. A 

superfície do dente foi limpa com penso de algodão embebido em água, 

seguido de secagem com penso de algodão seco. 

c) Acesso à lesão de cárie e cavidade: a entrada da cavidade foi ampliada com 

machado dental ou enxada com movimentos circulares ou de corte, para 

remoção de esmalte sem suporte, sempre que necessário. 

d) Remoção da dentina desmineralizada: curetas foram utilizadas para remover 

todo tecido infectado. Uma cureta de tamanho pequeno foi utilizada para 

remover todo o tecido desmineralizado do limite amelo-dentinário com 

movimentos cortantes circulares. Se este passo resultou em esmalte sem 

suporte, este foi removido para melhorar a visibilidade e o acesso para as 

partes mais profundas da lesão. Uma cureta de maior diâmetro foi utilizada no 

fundo da cavidade para reduzir o risco de exposição pulpar, sendo mantida, 

portanto, a dentina afetada. 

e) Preparo para restauração: uma tira de matriz metálica foi colocada em 

posição, mantida com auxílio de cunha de madeira, para dar o contorno 

correto à restauração. A cavidade  foi limpa e seca com pensos de algodão. 

 

 

4.4.2 Preparo e aplicação do CIV de alta viscosidade (Fuji IX) 
 

 

O CIV Fuji IX Extra (CG CORP), para restaurar as cavidades pertencentes ao 

grupo CIV foi preparado e aplicado na cavidade de acordo com as instruções do 

fabricante: 

a) Condicionamento da cavidade: o condicionamento prévio da dentina foi 

realizado por meio da aplicação do condicionador de cavidade (GC Cavity 

Conditioner – CG Europe), para remover a lama dentinária formada durante a 

remoção de tecido cariado, aumentando a adesão química do CIV à estrutura 

dentária. Para isso, uma gota do líquido foi aplicado então à cavidade com um 

penso de algodão, por 10 segundos. Após a aplicação, a cavidade foi lavada 
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com penso embebido em água por 3 vezes sequenciais e seca com mais três 

pensos de algodão. 

b) Aplicação do CIV: Os roletes de algodão foram trocados e a cápsula do CIV foi 

ativada com o gatilho do aplicador e misturada por 10 segundos em 

amalgamador (Ultramat SDI - Austrália), para ser então, inserida no aplicador; 

sendo o gatilho do aplicador foi ativado até obtenção de três clicks. As 

cavidades foram preenchidas com o CIV. 

c) Checagem da oclusão: Após a presa inicial (aproximadamente cinco minutos), 

a matriz e a cunha foram removidas e foi checada a oclusão com papel de 

articulação.  

d) Proteção superficial: Um novo pedaço de tira matriz foi colocado e fixado com 

cunha de madeira e novo isolamento relativo do campo operatório foi realizado 

com roletes de algodão. Duas gotas do GC Coat Plus (CG Europe) foram 

dispensadas em casulos descartáveis e o material foi aplicado na superfície 

oclusal e proximal utilizando um microbrush. Para dar espaço para aplicar o 

material na proximal (grupo 1), a matriz foi mantida afastada da restauração 

com auxílio de uma sonda exploradora. O material foi polimerizado com 

aparelho fotopolimerizador de fonte de luz visível de intensidade de 400-475 

nm (G Light – CG Europe) por 60 segundos e a fonte de luz foi posicionada o 

mais próximo possível da superfície dental. O fotopolimerizador foi 

posicionado por 20 segundos na superfície oclusal, 20 segundos na vestibular, 

afastando a matriz, e outros 20 segundos na lingual, novamente afastando a 

matriz. 

e) A seguir, os roletes de algodão foram removidos e o paciente foi instruído a 

não se alimentar por uma hora. 

 

 

4.4.3 Preparo e aplicação do Carbômero de Vidro  
 

 

a) Manipulação: a cápsula do Carbômero de vidro (GCP GLASS FILL – GCP 

Dental, Vianen, The Netherlands) foi ativada e misturada por 15 segundos 

em amalgamador (Ultramat SDI - Austrália) para ser, então, inserida no 
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aplicador sendo o gatilho do aplicador foi ativado até obtenção de três 

clicks. As cavidades foram preenchidas com o material. 

b) O fotopolimerizador foi posicionado por 20 segundos na superfície oclusal, 

20 segundos na vestibular e outros 20 segundos na lingual. No inicio dos 

tratamentos, durante o treinamento in vivo dos operadores, as crianças 

que foram atendidas relataram sensação dolorosa ao colocar a luz por 60s 

seguidos, pois havia um aquecimento da lâmpada. Entramos em contato 

com o fabricante e o mesmo nos autorizou a dividir o tempo de aplicação 

da luz em duas partes, dando uma pausa de aproximadamente 30 

segundos para diminuir a sensibilidade relatada pelos pacientes. 

c) Checagem da oclusão: a matriz e a cunha foram removidas e foi checada 

a oclusão com papel de articulação.  

d) A proteção da restauração foi feita com a aplicação de uma camada de 

verniz (GCP GLOSS - GCP Dental, Vianen, The Netherlands), com o 

auxílio de um microbrush e fotoativada por mais 60 segundos (em dois 

passos de 30 segundos cada um). 

e) A seguir, os roletes de algodão foram removidos e o paciente foi instruído 

a não se alimentar por 1 hora. 

 

 

4.4.4 Preparo e Aplicação do Compômero  
 
 

a) Aplicação do sistema adesivo: com o auxílio de um microbrush o 

Prime&Bond NT foi levado à cavidade para molhar completamente todas 

as superfícies até ficar saturada mantendo durante 20 segundos. 

b) Foi então fotopolimerizado por 10 segundos, tentando assegurar a 

exposição uniforme de todas as superfícies da cavidade à luz. 

c) Aplicação do compômero (Dyract Extra) foi feita utilizando o sistema 

Centrix. A cápsula do material foi inserida na ranhura da abertura da 

pistola de aplicação. O Dyract AP foi diretamente dispensado no preparo 

da cavidade.  

d) Para redução da contração de polimerização: o material foi colocado em 

camadas de aproximadamente 3mm e realizada a polimerização (em 

camadas de 3 mm ou menos). 
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e) Fotopolimerização: Cada incremento separadamente foi fotopolimerizado 

durante 20 segundos. A ponta da guia de luz foi segurada o mais próximo 

possível à restauração durante a polimerização. Adicionalmente, a 

restauração foi polimerizada através das paredes vestibulares e linguais 

do esmalte. 

f) Checagem da oclusão: a matriz e a cunha foram removidas e foi checada 

a oclusão com papel de articulação.  

g) A seguir, os roletes de algodão foram removidos. 

 

 

4.5 AVALIAÇÕES 
 

 

As restaurações foram avaliadas após 2, 6 e 12 meses.  

O exame para avaliação das restaurações foi realizado por 1 examinador 

calibrado, aluna de pós graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo que passou por período de treinamento em São Paulo visando a 

calibração para critérios de avaliação das restaurações. A concordância 

intraexaminador foi calculada e foi aceito escore acima de 0,7. Os critérios de 

avaliação adotados foram os descritos no Quadro 4.2, de acordo com Roeleveld et 

al. (2006). Em caso de discordância, os escores escolhidos foram os descritos no 

Quadro 4.3. 

A largura e profundidade dos defeitos marginais, o desgaste superficial e 

excesso ou falta de material foram medidos com auxilio da sonda periodontal CPI, 

da OMS, que tem pontal em forma de esfera, com 0,5 mm de diâmetro.  

Os dados de cada paciente foram anotados em fichas clínicas individuais 

(Apêndice B) para análises de associações de fatores locais com a longevidade das 

restaurações. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Escore Critérios 

00 Restauração presente, intacta 

10 Restauração presente, pequeno defeito marginal e/ou desgaste da 

superfície; <0,5mm em profundidade; não há necessidade de reparo  

11 Restauração presente, pequeno defeito marginal e/ou desgaste da 

superfície; >0,5mm em profundidade; reparo necessário 

12 Restauração presente; falta de material >0,5mm, sem fendas; reparo 

necessário 

13 Restauração com excesso >0,5mm; reparo necessário 

20 Lesão de cárie secundária, pigmentação na fissura, superfície dura 

e intacta, lesão de cárie em dentina; reparo necessário 

21 Lesão de cárie secundária, defeito na superfície, lesão de cárie em 

dentina; reparo necessário 

30 Restauração ausente, fratura em bloco, perda parcial; reparo 

necessário (se possível, sem exposição pulpar) 

40 Inflamação da polpa (restauração permanece no local, não 

categorizada nos outros escores); fistula ou dor; extração indicada 

50 Dente ausente devido à extração 

60 Dente ausente devido à esfoliação natural 

70 Dente ausente devido à extração ou esfoliação; impossível fazer 

diagnostico 

90 Paciente ausente 

Nota: restaurações consideradas como sucesso: 00 e 10; consideradas como falhas: 

11,12,13,20,21,30 ou 40; não relacionadas com sucesso ou insucesso: 50, 60, 70 ou 90. 

Quadro 4.2 Critérios de avaliação das restaurações ocluso-proximais (Roeleveld et al; 2006) 
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Em caso de dois 

escores serem 

possíveis 

 Defeito marginal (escores 10,11) é pior do que excesso ou 

falta de material (escores 12,13) 

 Lesão de cárie secundária (escores 20,21) é pior do que 

defeito marginal (escore 10,11) 

 Escore 30 (Restauração ausente, fratura em bloco, perda 

parcial) é pior do que lesão de cárie secundária (escores 

20,21) 

 Excesso de material (escore 13) é considerado pior que 

falta (escore 12) 

Quadro 4.3 Diretrizes para avaliação das restaurações ART em caso de discordância. 

 

 Para o desfecho longevidade do dente, foram considerados insucessos 

apenas os escores 40 e 50, que se referem à Inflamação da polpa (restauração 

permanece no local, não categorizada nos outros escores); fistula ou dor e extração. 

Os escores 0, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 30 e 60 foram considerados sucesso e os 

escores 70 e 90 não foram incluídos na análise. 

 

 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

Após os dados serem coletados e transcritos para planilhas de Excel, foi 

utilizado o Software STATA/SE 11.2 para análise estatística. 

O desfecho primário avaliado foi a sobrevida das restaurações após 12 

meses de acompanhamento entre os três materiais testados (CIV, COM e CAR). O 

desfecho secundário foi a sobrevida do dente, também entre os três materiais. Entre 

as variáveis analisadas para ambos os desfechos estão: operador, experiência de 

cárie (CPOD/ceod) do paciente, superfície da restauração (mesial ou distal), 

contaminação durante o tratamento (por saliva ou sangue), presença de contato 

oclusal e ocluso-proximal da restauração, arcada e lado do dente restaurado e 

volume relativo da cavidade. 

O nível de significância para os testes foi considerado como 5%. Para 

verificação da sobrevida das restaurações foi utilizada a análise de sobrevida de 
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Kaplan-Meier e teste log rank. Para avaliar a associação entre o desfecho e as 

variáveis características do paciente foi aplicado o teste de Regressão Cox.  
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5 RESULTADOS 

 

 

 No total, foram avaliadas em torno de 1000 crianças, de 5 a 7 anos, de cerca 

de 27 escolas públicas do município de Barueri. Dessas, foram selecionadas 286 

crianças que se encaixavam nos critérios de inclusão da amostra. Dentre os 

principais fatoras da exclusão do restante das crianças, podemos citar: presença de 

apenas cavidades oclusais, cavidades proximais com envolvimento pulpar, não 

devolução do termo de consentimento livre e esclarecido assinado e a não 

cooperação do paciente durante a avaliação. 

 Durante os meses de avaliação, se a criança foi avaliada ao menos uma vez 

(seja em 2, 6 ou 12 meses), ela foi incluída na análise estatística, já que a regressão 

de Cox e o teste de Log-rank foram utilizados para estimar a falha ou sucesso da 

restauração nesse período. 

 Dentre as crianças selecionadas e tratadas, 8 crianças não foram avaliadas 

em nenhum dos momentos de avaliação, portanto essa perda de seguimento foi de 

2,8%.  Destas, 2 pertenciam ao grupo CIV, 3 ao grupo COM e 3 ao grupo CAR, não 

havendo influência dessas perdas no resultado final.  A relação inicial das crianças 

avaliadas até a relação das crianças acompanhadas aos 2, 6 e 12 meses está 

descrita no fluxograma indicado pelo CONSORT (Figura 5.1). 

Após 12 meses de avaliação, a sobrevida geral das restaurações foi de 

52,9%. Foram consideradas como sucesso restaurações que se mantiveram intactas 

ou tiveram defeitos marginais ou desgastes superficiais menores de 0,5mm, sem 

necessidade de reparo (Tabela 4.1 e 4.2).  

 Com relação ao desfecho sucesso ou insucesso das restaurações, como 

pode ser observado na Tabela 5.1, das 115 crianças, 140 (50,4%) eram do sexo 

feminino e 139 (49,6%) eram do sexo masculino. Noventa e uma (32,7%) crianças 

pertenciam ao CIV, 88 (31,7%) pertenciam ao grupo COM e 99 pertenciam ao grupo 

CAR. 

 As restaurações foram realizadas em dois tempos, por conta do calendário 

escolar das crianças do Município de Barueri, sendo assim, dois operadores (1 e 2) 

realizaram 181 (65%) das restaurações de Agosto-Novembro de 2013 e  dois 

operadores (3 e 4) realizaram 97 (34%) restaurações de Fevereiro a Maio de 2014.  
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 A análise de sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais testados pode ser 

vista na Figura 5.2, onde o pior desempenho pode ser observado no grupo CAR 

(Log-rank – P<0,0001). Das 131 restaurações que apresentaram falhas nos 

materiais, 90 (68%) referem-se ao escore 30 dos critérios de avaliação (Quadro 4.2) 

- fratura em bloco ou perda parcial com necessidade de reparo. 

 Entre as variáveis analisadas com o desfecho sucesso/insucesso da 

restauração, o volume da cavidade após o preparo apresentou diferença estatística 

(p<0,033), onde os volumes maiores que 10mm3 (10-19,9mm3 e >20mm3) 

apresentaram menores falhas nas restaurações com relação as cavidades que 

apresentaram volumes de até 9,9mm3 (Figura 5.5) 

 As outras variáveis analisadas, operador, CPOD/ceod (Figura 5.4), superfície 

restaurada, contaminação durante o tratamento, contato oclusal e ocluso-proximal 

após restauração, arcada, lado e presença de cavidade no dente adjacente, não 

apresentaram significância com relação ao desfecho das restaurações. 

 Com relação ao desfecho sobrevida do dente, conforme descrito na Tabela 

5.2, das 280 restaurações avaliadas, 273 (97,5%) não apresentaram envolvimento 

pulpar, dor, fístula, abscesso ou exodontia do dente após 12 meses. Apenas 7 

dentes restaurados apresentaram insucesso na longevidade do dente, totalizando 

apenas 2,5% das restaurações. Não houve diferença entre os materiais utilizados e 

a longevidade do dente (p>0,34). O gráfico da análise de sobrevida de Kaplan-Meier 

pode ser observado na Figura 5.6. O teste de regressão de Cox não encontrou 

diferença estatística entre o sucesso do dente e as outras variáveis analisadas 

(Tabela 5.2). 
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Figura 5.1 - Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos 
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Tabela 5.1 - Análise descritiva e regressão univariada e ajustada com Regressão de Cox das falhas. 
nas restaurações ocluso-proximais e fatores associados 

 
Variável Sucesso n (%) Insucesso n 

(%) 

Total HR Univariado †   
95% IC ‡ 

p-valor HR Ajustado †   
95% IC ‡ 

p-valor 

MATERIAL 

Ionômero(ref) 57(62,64) 34(37,36) 91     

Compômero 54(61,36) 34(38,64) 88 1,00 

0,62-1,62 

0,97 0,98 

0,60-1,61 

0,94 

Carbômero 36(36,36) 63(63,64) 99 1,98 

1,3-3,03 

0,001* 1,84 

1,19-2,85 

0,006* 

OPERADOR 

1(ref) 49(59,04) 34(40,96) 83  

1,14 

0,73-1,79 

 

0,54 

 

1,23 

0,78-1,95 

 

0,35 2 53(53,54) 46(46,46) 99 

3 25(51,02) 24(48,98) 49 1,48 

0,88-2,51 

0,13 1,30 

0,74-2,29 

0,34 

4 21(43,75) 27(56,25) 48 1,97 

1,19-3,29 

0,008* 1,61 

0,94-2,75 

0,08 

CPOD/ceod 

     1-3(ref) 52(50,49) 51(49,51) 103     

      >3 92(53,80) 79(46,20) 171 0,84 

0,59-1,20 

0,34   

SUPERFÍCIE 

Mesial (ref) 40(48,19) 43(51,81) 83     

Distal 100(53,48) 87(46,52) 187 0,85 

0,59-1,23 

0,39   

CONTAMINAÇÃO 

Não(ref) 140(52,63) 126(47,37) 266  

0,78 

0,32-1,92 

 

0,60 

  

Sim 8(61,54) 5(38,46) 13 

CONTATO OCLUSAL 

Não(ref) 83(52,53) 75(47,47) 158  

0,94 

0,66-1,33 

 

0,72 

  

Sim 64(53,78) 55(46,22) 119 

CONTATO PROXIMAL 

Não(ref) 46(55,42) 37(44,58) 83  

1,09 

0,75-1,61 

 

0,62 

  

Sim 101(52,06) 93(47,94) 194 

ARCADA 

Superior(ref) 72(55,38) 58(44,62) 130  

1,03 

0,73-1,46 

 

0,84 

  

Inferior 76(51,01) 73(48,99) 149 
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LADO 

Direito (ref) 84(56,76) 64(43,24) 148  

1,18 

0,83-1,66 

 

0,33 

  

Esquerdo 64(48,85) 67(51,15) 131 

CAVIDADE NO DENTE ADJACENTE 

Ausente (ref) 101(55,49) 81(44,51) 182  

1,46 

1,01-2,11 

 

0,042* 

 

1,35 

0,92-1,96 

 

0,11 
Presente 32(41,56) 45(58,44) 77 

SEXO 

Feminino (ref) 70(50,00) 70(50,00) 140  

0,82 

0,58-1,16 

 

0,26 

 

 

 

Masculino 78(56,12) 61(43,88) 139 

VOLUME DA CAVIDADE 

0-9.9mm3 (ref) 41(44,57) 51(55,43) 92     

10-19,9mm3 56(53,85) 48(46,15) 104 0,68 

0,45-1,01 

0,06 0,63 

0,41-0,96 

0,033* 

>20mm3 50(60,98) 32(39,02) 82 0,56 

0,36-0,88 

0,012 0,57 

0,34-0,93 

0,027* 

TOTAL 147(52,88) 131(47,12) 278     

 

†  OR = Odds ratio  

‡  IC = Intervalo de confiança 

*  Demarca diferença estatística significante (p < 0.05) 
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Figura 5. 2 - Análise de sobrevida de Kaplan-Meier comparando o desfecho de sucesso das 

restaurações entre os materiais utilizados, aos 2, 6 e 12 meses de avaliação (Log-
rank: P<0,0001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 3 - Análise de sobrevida de Kaplan-Meier comparando o desfecho de sucesso das 

restaurações entre os índices CPOD/ceod, aos 2, 6 e 12 meses de avaliação (Log-
rank: P=0,28) 
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Figura 5. 4 - Análise de sobrevida de Kaplan-Meier comparando o desfecho de sucesso das 

restaurações entre os operadores, aos 2, 6 e 12 meses de avaliação (Log-rank: 
P=0,014) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 5 - Análise de sobrevida de Kaplan-Meier comparando o desfecho de sucesso das 
restaurações entre os volumes da cavidade após preparo, aos 2, 6 e 12 meses de 
avaliação (Log-rank: P=0,010) 
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Tabela 5.2  Análise descritiva e regressão univariada e ajustada com Regressão de Cox na 

longevidade do dente em restaurações ocluso-proximais e fatores associados. 

Variável Sucesso n (%) Insucesso n 

(%) 

Total HR Univariado †   
95% IC ‡ 

p-valor HR Ajustado †   
95% IC ‡ 

p-valor 

MATERIAL 

Ionômero(ref) 89(96,74) 3(3,26) 92     

Compômero 87(98,86) 1(1,14) 88 0,33 

0,34-3,19 

0,34   

Carbômero 97(97,00) 3(3,00) 100 0,96 

0,19-4,7 

0,96   

OPERADOR 

1(ref) 83(97,65) 2(2,35) 85  

1,66 

0,30-9,01 

 

0,55 

  

2 96(96,00) 4(4,00) 100 

3 48(100) 0 48 5,96 1,00   

4 47(97,92) 1(2,08) 48 1,04 

0,09-11,48 

0,97   

CPOD/ceod 

     1-3(ref) 104(100) 0 104     

      >3 164(95,91) 7(4,09) 171 5,33 1,00   

SUPERFÍCIE 

Mesial (ref) 81(97,59) 2(2,41) 83     

Distal 184(97,35) 5(2,65) 189 1,08 

0,20-5,57 

   

CONTAMINAÇÃO 

Não(ref) 260(97,38) 7(2,62) 267  

1,60 

 

 

1,00 

  

Sim 14(100) 0 14 

CONTATO OCLUSAL 

Não(ref) 157(98,74) 2(1,26) 159  

3,22 

0,62-16,63 

 

0,16 

 

2,86 

0,54-15,03 

 

0,21 Sim 115(95,83) 5(4,17) 120 

CONTATO PROXIMAL 

Não(ref) 82(97,62) 2(2,38) 84  

0,97 

0,18-5,07 

 

0,97 

  

Sim 190(97,44) 5(2,56) 195 

ARCADA 

Superior(ref) 126(96,18) 5(3,82) 131  

0,32 

0,06-1,65 

 

0,17 

 

0,39 

0,074-2,05 

 

0,26 
Inferior 148(98,67) 2(1,33) 150 

LADO 

Direito (ref) 146(97,33) 4(2,67) 150  

0,88 

0,19-3,95 

 

0,87 

  

Esquerdo 128(97,71) 3(2,29) 131 
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CAVIDADE NO DENTE ADJACENTE 

Ausente (ref) 180(98,36) 3(1,64) 183  

3,55 

0,79-15,87 

 

0,097 

 

3,60 

0,80-16,1 

 

0,09 
Presente 73(94,81) 4(5,19) 77 

SEXO 

Feminino (ref) 136(97,14) 4(2,86) 140  

0,72 

0,16-3,25 

 

0,67 

 

 

 

Masculino 138(97,87) 3(2,13) 141 

VOLUME DA CAVIDADE 

0-9.9mm3 (ref) 91(96,81) 3(3,19) 94     

10-19,9mm3 101(98,06) 2(1,94) 103 0,50 

0,084-3,04 

0,45   

>20mm3 81(97,59) 2(2,41) 83 0,72 

0,12-4,32 

0,72   

TOTAL 273(97,50) 7(2,50) 280     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. 6 - Análise de sobrevida de Kaplan-Meier comparando o desfecho de sucesso para 
o dente entre os materiais utilizados, aos 2, 6 e 12 meses de avaliação (Log-
rank: P=0,57) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 Este estudo clínico randomizado teve como objetivo investigar a lacuna 

existente na literatura em relação ao uso do compômero (Dyract Extra – Dentsply) e 

do carbômero (Glass Carbomer – GCP Dental) em relação ao material cimento de 

ionômero de alta viscosidade encapsulado (Fuji  IX Extra – GC CORP).  

 O cálculo inicial da amostra foi baseado em uma taxa de sucesso após 2 anos 

de 50%. Apesar de após 1 ano de avaliação este estudo já ter apresentado 52, 88% 

de sobrevida, a maior parte das falhas das restaurações acontecem nos primeiros 6 

meses de avaliação, o que poderá garantir a validade deste estudo (van Gemert-

Schriks et al., 2007). Este valor, porém, foi menor do que o encontrado na 

metanálise de Amorim et al. (2012). Este fato pode ser explicado pela taxa de 

sucesso do material carbômero ter sido significantemente menor que os outros dois 

materiais (36,3%) aos 12 meses, influenciando na queda do valor da sobrevida geral 

das restaurações. Por outro lado, um estudo de da Franca et al. (2011) apresentou 

uma taxa de sucesso para restaurações ART ocluso-proximais de 15,2% após 1 ano 

de acompanhamento, resultado este, muito menor do que o apresentado neste 

estudo. 

 Como descrito nos resultados do nosso estudo, o cimento ionômero de vidro 

de alta viscosidade apresentou maiores índices de sucesso (62,6%). Isso pode ser 

justificado pelas propriedades mecânicas do sistema restaurador escolhido (Equia, 

GC, Toquio, Japão), por possuir propriedades melhores quando comparados ao 

cimento convencional, apresentando melhor distribuição das partículas de pó e o 

poliácido, resultando em uma maior incorporação na matriz do CIV. Este sistema 

consiste num ionômero de vidro de alta viscosidade (Equia Fil, mais conhecido como 

Fuji IX Extra) combinado com um protetor superficial nanoparticulado resinoso 

(Equia Coat, mais conhecido como G-Coat Plus). Como descrito na literatura, esse 

sistema visa uma melhor proteção contra a resistência ao desgaste – uma das 

principais desvantagens do cimento ionômero de vidro (Bonifacio et al., 2012). Esse 

protetor superficial age também como um glaze, que pode vir a aumentar as 

propriedades estéticas do material (Diem et al., 2013). Um estudo clínico que 

também utilizou este sistema e encontrou bons resultados clínicos foi o de Gungan 

et al. (2015), porém apenas em dentes permanentes e em comparação com uma 
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resina microhíbrida (Gradia Direct Posterior-GC), observou que o sistema reduziu o 

desgaste após 4 anos.  

 A utilização do material compômero pela técnica ART é pouco descrita na 

literatura (Louw et al., 2002). Nosso estudo encontrou um índice de sucesso desse 

material de 61,3%, não diferindo estatisticamente do cimento ionômero de vidro, 

porém inferior à taxa de sucesso encontrada por Low et al., 2002, de 85,6%. O 

compômero é um material frequentemente usado em odontopediatria em outros 

países e apresenta melhor resistência ao desgaste do que o CIV (Gross et al., 2001; 

Qvist et al., 2004). Contudo, a sua característica hidrofóbica pode comprometer a 

utilização deste material em campo (Gross et al., 2001). Nosso estudo não mostrou 

diferença entre CIV e restaurações COM, e ambos os tratamentos foram realizados 

em condições de campo. A explicação para essa falta de diferença pode ser 

justificada no fato de que os operadores tiveram um período de treinamento rigoroso 

e foram supervisionados por um profissional com experiência em ART. Portanto, 

COM pode ser uma alternativa em casos em que são necessários níveis mais 

elevados de estética, porém seu uso necessita de energia elétrica para utilização do 

fotopolimerizador o que pode acarretar num maior custo final da restauração. 

 Nenhum estudo clínico descrito na literatura utilizou o material carbômero 

(Glass Carbomer – GCP Corp) para restaurações em dentes decíduos, apenas 

como selante de fissuras (Chen et al., 2012; Goldman et al., 2014; Gorseta et al., 

2014). Os resultados encontrados neste estudo mostraram uma performance muito 

pior deste material (36,6% de sucesso) em comparação com os outros grupos 

experimentais.  

 A principal razão para o fracasso restaurações do grupo carbômero foi perda 

ou fratura da restauração. Uma possível explicação pode ser o fato de, durante a 

reação de polimerização do CAR, as partículas de hidroxiapatita terem interagido 

com os grupos carboxílicos, diminuindo os íons disponíveis para interagir com a 

estrutura do dente, resultando em níveis mais baixos de força de união, como 

relatado em estudos anteriores (Zainuddin et al., 2012). Outra explicação é que, 

durante a presa do material, rachaduras internas são criadas (Cehreli et al., 2013). 

Nossa hipótese é que essas rachaduras podem ser disseminadas levando a uma 

baixa resistência à fratura do material, culminando no colapso final do material. 

 Um estudo de Koenraads et al. (2009), que avaliou a resistência à fratura 

deste material em comparação com o Ketac Molar Easymix e o Fuji IX, não 



47 

 

encontrou nenhuma diferença entre os materiais neste quesito. Já um estudo de 

Olegário et al. (2015), ao comparar o Carbômero ao cimento ionômero de vidro de 

alta viscosidade (Fuji IX), observou que o material carbômero apresentou menor 

dureza Knoop e baixa resistência de união ao teste de microcisalhamento. Este 

achado pode vir a explicar a pior performance deste material neste estudo clínico. 

 Um fato interessante que foi observado pelos operadores, foi a consistência 

mais amolecida do carbômero, mesmo depois da utilização da luz do material por 60 

segundos. O mesmo foi relatado por Koenraads et al. (2009) que observou que nem 

todas as restaurações CAR estavam completamente endurecidas, algumas nem 

mesmo após 40h. Segundo os autores, essa observação significa que as 

restaurações realizadas com o carbômero têm um maior risco de falha, colocando 

em risco a taxa de sobrevida dessas restaurações, como observado em nosso 

estudo. 

 A maior causa de insucessos desse estudo foi a ausência da restauração, 

fratura em bloco ou perda parcial com necessidade de reparo (68%). Isso está de 

acordo com outro estudo a respeito da longevidade de restaurações (Lo; Holmgren, 

2001). Um efeito operador não foi observado neste estudo, contrariando os achados 

de outros estudos (Frencken et al., 1996; Frencken et al., 2004; da Franca et al., 

2011; Bonifácio et al., 2013), embora a tendência de existir uma diferença entre o 

operador 4 e o restante seja evidente (p=0,08). Isso pode ser explicado pelo fato de 

os operadores deste estudo possuir o mesmo nível de experiência e ambos 

receberem o mesmo treinamento para o ART antes do estudo ser iniciado. 

 O lado do dente e a superfície restaurada não tiveram influência na 

longevidade das restaurações. O mesmo foi encontrado em um estudo clínico 

randomizado, onde dentes decíduos foram restaurados com amálgama ou resina 

(Bernardo et al., 2007). Kemoli e van Amerongem (2009) também não reportaram 

diferenças na longevidade de restaurações, tanto para o lado do dente restaurado 

quanto para o tipo de superfície restaurada (mesial ou distal). 

 Para contato oclusal, Bonifácio et al., 2013 relataram que a presença ou 

ausência do mesmo não teve influência no sucesso das restaurações, o que pode 

ser comparado aos resultados do presente estudo. Entretanto, em um outro estudo, 

onde foi  investigada a longevidade de restaurações ART com o acompanhamento 

de dois anos, foi observado que o número de falhas nas restaurações foi 
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estatisticamente maior quando o dente antagonista estava presente (da Franca et 

al., 2011).  

 O estudo de van Gemert-Schriks et al. (2007) reportaram que a ausência de 

contato proximal, resultou em uma menor longevidade após 3 anos. Esse fenômeno 

não pôde ser observado no presente estudo até o momento. Outra variável que foi 

analisada foi a experiência de cárie (CPOD/ceod), onde não foi encontrada nenhuma 

diferença estatística. Ao contrário desses resultados, o estudo de Correa et al. 

(2013) encontrou que adolescentes de 15 anos de idade que possuíam mais de 5 

dentes cariados, tiveram maior risco de falhas nas restaurações. Os nossos 

resultados podem ser explicados pelo aumento do cuidado dos pais quando a 

criança tinha mais experiência de cárie. Além disso, todas as crianças que 

participaram do estudo tiveram instruções de higiene oral, justificando assim a 

ausência de diferença na longevidade das restaurações. 

 Outras variáveis como o gênero da criança, contaminação do campo 

operatório, arcada e dente restaurado também não apresentaram diferenças com 

relação à longevidade da restauração. A única variável analisada neste estudo que 

apresentou uma diferença estatística foi o material e o volume da cavidade após 

preparo, onde os volumes maiores que 10mm3 (10-19,9mm3 e >20mm3) 

apresentaram menores falhas nas restaurações com relação as cavidades que 

apresentaram volumes de até 9,9mm3. O índice utilizado neste estudo foi adaptado 

de Kemoli e van Amerongen (2009), onde as categorizações de volume relativo 3, 4 

e 5 (correspondentes a 20-29mm3, 30-39mm3 e > 40mm3, respectivamente) destes 

autores foi sumarizado em apenas uma de >20mm3, já que poucas foram as 

cavidades que excederam este valor. Sendo assim, os resultados deste estudo, 

corroboram em parte com os encontrados por Kemoli e van Amerongen (2009), já 

que as menores cavidades apresentam mais chances de insucesso, pela dificuldade 

do preenchimento das mesmas com o material. Porém, cavidades médias e grandes 

tiveram as mesmas chances de sucesso (10-19mm3 e maiores que 20mm3), o que 

pode ser justificado, pelo controle do tamanho da cavidade no momento da seleção 

de amostra, evitando assim, de selecionarmos cavidades muito extensas (Kemoli;  

van Amerongen; 2009). 

 Durante a realização desta pesquisa, não foi encontrado nenhuma dificuldade 

em se fazer as restaurações ART no ambiente escolar. Os diretores e professores 

das 27 escolas envolvidas no estudo estavam mais do que dispostos a participar e 
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fornecer um local adequado para a realização dos tratamentos. O mesmo também 

foi relatado no estudo de Holmgren et al. (2000). Isso comprova, mais uma vez, que 

restaurações ART podem, de fato, serem aplicadas em locais fora do ambiente do 

consultório odontológico. 

 O objetivo de se restaurar dentes decíduos está na preservação do elemento 

dental até sua esfoliação natural, impedindo que a lesão de cárie se estenda a ponto 

de causar inflamação pulpar, fístula, abcessos, sintomatologia dolorosa e extrações 

precoces. Este estudo, além de investigar o sucesso das restaurações utilizando três 

diferentes materiais, teve como objetivo secundário analisar a sobrevida do elemento 

dental após a restauração. 

 Foi observado, que mesmo em caso de falhas das restaurações (47,1% de 

insucesso geral das restaurações), apenas 2,5% dos dentes restaurados 

apresentaram insucesso no desfecho sobrevida do dente, apresentando fístula, 

abcesso ou extrações. Esse resultado pode ser justificado pela remoção do tecido 

infectado, resultando numa cavidade expulsiva, a qual foi passível de higienização. 

Levando em consideração que todos os indivíduos da pesquisa foram orientados 

quanto à escovação, uso de fio dental e uso de dentifrício fluoretado de alta 

concentração, mesmo quando a restauração apresentou falhas, a mesma não 

apresentou progressão com envolvimento pulpar.  

 Um estudo de Mijan et al. (2015), avaliou a taxa de esfoliação de molares 

decíduos submetidos ao tratamento convencional restaurador (amálgama), ART e 

tratamento ultraconservador (ultraconservative treatment – UCT) após 3 anos. O 

UCT consiste na abertura da cavidade, de acordo com os preceitos do ART, porém 

não há nenhuma restauração, apenas a orientação de higiene (escovação e fio 

dental) e uso de pasta fluoretada (1000ppm). Nenhuma diferença foi observada 

entre a taxa de esfoliação entre as três técnicas aplicadas. Isto pode justificar que, 

ao manter a cavidade livre de biofilme pode evitar a progressão da lesão (Mijan et 

al., 2014) e garantir o sucesso do dente. Sendo assim, mesmo em caso de falha das 

restaurações, como foi observado em nosso estudo, a taxa de insucesso do dente 

foi inferior a 3%. No caso de sintomatologia dolorosa, por sua vez, há a necessidade 

da realização de uma nova restauração ou outro tratamento, como endodontia ou 

exodontia, dependendo da condição do dente. 

 Pouco se sabe sobre necessidade de se restaurar novamente um dente que 

apresentou falha em sua restauração ocluso-proximal, assunto que vem sendo 
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discutida por alguns autores (Boon et al., 2010; Bonifácio et al., 2012). Neste estudo, 

as crianças que apresentaram falhas nas suas restaurações, foram encaminhadas 

para os postos de saúde da rede pública. Já que o atendimento não ocorreu na 

maioria das situações, foi possível avaliar a sobrevida do dente. Estudos como este, 

que investiguem além da sobrevida da restauração, também a sobrevida do dente, 

devem ser realizados (Bonifácio et al., 2012).  

 O baixo índice de perda por seguimento deste estudo, com relação aos 

estudos descritos na literatura, pode ser explicado pela colaboração dos pais e da 

escola em garantir que a criança estivesse presente no momento da avaliação. Além 

disso, pelo estudo ter sido realizado em escolas, maiores as chances dos 

pesquisadores encontrarem os sujeitos de pesquisa. Mesmo assim, como pôde ser 

observado no fluxograma CONSORT (Figura 5.1), algumas crianças não estavam 

presentes em todas as avaliações e mesmo assim foram computadas, já que ao 

menos uma avaliação foi realizada e o desfecho de sucesso ou insucesso (tanto do 

dente, quanto da restauração) pode ser analisado, dependendo portanto, dos meses 

de avaliação. A análise de regressão de Cox, por sua vez, levou em consideração 

além do desfecho, o tempo de avaliação, estimando portanto o desfecho desejado 

ao fim do estudo. 

 Dentre as limitações deste estudo está que apenas o avaliador estava cego 

para os materiais, à medida que os materiais têm diferentes formas de 

apresentação, impossibilitando o cegamento dos operadores e pacientes, mas na 

tentativa de controlar este variável, a informação sobre quais os materiais que 

seriam utilizados apenas foi dada após a preparação da cavidade.  
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 Este estudo sugere que material Carbômero (Glass Carbomer – GCP Dental) 

não deve ser utilizado para restaurações ART em cavidades ocluso-proximais, já 

que apresentou pior performance em relação aos materiais cimento ionômero de 

vidro e compômero. 
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ANEXO A – Aceite do Comitê de Ética da FOUSP 
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ANEXO B – Registro no Clinical Trials 
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ANEXO C – Carta da Prefeitura de Barueri 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA, CONFORME 

RESOLUÇÃO N° 196 DE 10/10/96, DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 

Título da pesquisa: LONGEVIDADE DE RESTAURAÇÕES ART EM CAVIDADES 
OCLUSO-PROXIMAIS E OCLUSAIS UTILIZANDO DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS  
RESTAURADORES – ENSAIO CLINICO RANDOMIZADO 
 
Responsável pelo projeto: Profa. Dra. Daniela Prócida Raggio 

Fone: 11 3091 7835 

 

Antes de consentir que seu filho participe desta pesquisa, é importante e necessário que 

você leia atentamente as informações contidas neste documento. Esclarece-se, 

primeiramente, o seu direito de interromper a participação de seu filho no estudo a qualquer 

momento, sem perda dos benefícios que esteja recebendo no posto de saúde.  

A cárie dentária é uma doença que afeta os dentes, tanto de leite (decíduos) quanto os 

definitivos (permanentes). Ela começa a ser percebida quando surge uma mancha branca 

na superfície do dente, por causa da descalcificação que vai acontecendo. Se essa 

descalcificação continua, aos poucos o dente vai sendo corroído e mais tarde surge uma 

cavidade. Essa cavidade pode ir aumentando, atingindo as partes mais internas do dente. 

Nessa fase da doença, uma das formas de paralisar o aumento da cavidade é fazer uma 

restauração nos dentes, ou seja, fechar a cavidade com um material apropriado. 

A técnica mais comum de fazer uma restauração é realizada usando-se anestesia e motor 

com broca, para limpeza da cavidade, antes da colocação do material restaurador. No 

entanto, temos hoje uma outra maneira de restaurar os dentes cavitados, usando-se apenas 

instrumentos manuais que raspam as paredes das cavidades para retirar o tecido cariado 

sem a necessidade de motores. Como essa raspagem retira apenas o material do dente que 

está bem amolecido, ou seja cariado, não dói e por isso a pessoa não precisa ser 

anestesiada.  

Esse tipo de tratamento já está sendo usado em vários países do mundo, com 

sucesso, principalmente em crianças. O dente de leite fica restaurado até cair. Junto 

com outros procedimentos preventivos, como a limpeza dos dentes, o cuidado com a 

alimentação e o acompanhamento pelo dentista, esse tratamento tem ajudado a criar 

melhores condições para que as crianças não tenham mais a doença cárie. 

Entretanto, mais pesquisas são necessárias para testar a durabilidade desta técnica e 

comparar com a convencional.  

Procedimentos:  
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Nós selecionamos crianças, de 5 a 7 anos de idade, sem outros problemas de saúde, que 

tenham lesões de cárie proximais em dentes de leite. Vamos fazer o Tratamento 

Restaurador Atraumático. Os retornos serão depois de 1, 6, 12 e 24 meses após a 

confecção das restaurações. Em todos os casos, as restaurações que necessitarem serão 

substituídas pelos pesquisadores durante os períodos de avaliação. Se houver necessidade 

de outros procedimentos em outros dentes, como tratamento de canal ou extração, o posto 

de saúde irá realizar esse tratamento. Caso as crianças sintam qualquer dor ou incômodo 

(dor de dente, dor na gengiva) pós-tratamento poderão procurar os postos de saúde ou 

contatar os pesquisadores por telefone. 

Os pacientes e pais receberão também orientações sobre higiene bucal. Não haverá 

qualquer custo para o seu filho fazer parte deste estudo. Você não pagará nada e não 

receberá qualquer remuneração por essa participação.  

Riscos e Benefícios: 

Os riscos para os participantes são similares aos encontrados durante o tratamento 

convencional. 

Benefícios - além de contribuir para que ocorra a paralisação do aumento da cavidade 

de cárie no participante, ele terá a oportunidade de receber o tratamento menos 

invasivo, mais agradável, menos estressante, o que poderá contribuir para uma maior 

adaptação comportamental. Porém, esta técnica ainda vem sendo testada com 

diferentes materiais para ver se elas duram bastante e assim ela possa ser empregada 

cada vez mais e beneficiar o maior número de pessoas. 

Os pacientes que participarão da pesquisa terão todas as lesões de cárie tratadas e 
não somente aquela participantes da pesquisa. Além disso, serão avaliados durante 
um ano. 

Só participarão da pesquisa os pacientes que os responsáveis concordem e 

assinarem este termo de consentimento livre e esclarecido, os que não entregarem o termo 

serão encaminhados para tratamento pelos dentistas da rede pública de Barueri.  

As crianças se recusarem a receber o tratamento por não cooperação no momento 

da fase restauradora, não serão incluídas na pesquisa e serão encaminhadas para 

atendimento na rede pública do município de Barueri. 

As informações fornecidas sobre seu filho serão acessíveis apenas aos pesquisadores. 

Dentro dos limites da lei, os dados serão mantidos em sigilo. Em momento algum será 

citado o nome completo ou publicada qualquer foto que permita identificação de seu filho.  

 Os tratamentos das cavidades selecionadas acontecerão nas próprias escolas e os 

postos de saúde serão utilizados apenas pelos dentistas da prefeitura, caso as crianças 

necessitem de outros tratamentos ou tenham algum tipo de dor após o tratamento.  
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Consentimento 

 Li e entendi as informações contidas neste documento.  

 Meu filho está participando desta pesquisa por minha vontade, até que eu decida o 

contrário.  

   São Paulo, ____ de ________________ de 20__. 

 Nome da criança: 

Escola:  

            h  □ T     □  

 

 

 _____________________________________________________ 

 Nome e assinatura do responsável:  

 Idade:  

 ENDEREÇO: 

 TELEFONE PARA CONTATO: 

 

 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Odontologia: 
Av. Lineu Prestes 2227, 05508-000 São Paulo,  
Telefone (11) 3091-7960 ou pelo e-mail cepfo@usp.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cepfo@usp.br
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APÊNDICE B – Ficha de Atendimento 

 

 

FICHA DE ATENDIMENTO 

Nome da Criança: 

Escola: Série: 

Data da restauração:  

                                          ___/___/___ 

Operador: 

 

DENTES A SEREM RESTAURADOS: 

OCLUSAL OCLUSO-PROXIMAL 

 

 

 

 

   

 

OM      

OD                

MATERIAL: 

 
     CIV               CV             COM 

MATERIAL: 

 
    CIV               CV             COM 

Tempo Inicial            ____:____            ____:____    ICDAS Adj: __ 

Tempo Final            ____:____ ____:____    CPOD: ___ 

Contaminação: Contato Oclusoproximal: Contato oclusal: 

 

TAMANHO DA CAVIDADE (mm) 

OC  OC  

MD  MD  

VL  VL  

 
Data de Nascimento da Criança:   ___/___/_____ 
 

 


