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RESUMO 

 
 

Este estudo avaliou a efetividade de restaurações de classe II por meio da 
técnica do Tratamento Restaurador Atraumático (ART), com retenções adicionais nas 
caixas proximais, em dentes permanentes, usando cimento de ionômero de vidro 
(CIV) de alta viscosidade, em comparação com restaurações convencionais de resina 
composta. Um exame epidemiológico foi realizado em uma população maior e 
representativa dos participantes da pesquisa. Cento e trinta e três participantes, de 8 
a 28 anos, com boa saúde geral com uma a duas cavidades de classe II em dentes 
permanentes sem comprometimento pulpar e dor de dente foram incluídos neste 
estudo, com aprovação pelo Comitê de Ética sob o número: CAAE: 
24012913.0.1001.5417. Foram feitas setenta e sete restaurações com cada material 
restaurador (Equia Fil-GC Corporation e Z350-3M). As restaurações foram avaliadas 
aos 6, 12 e 24 meses pelos critérios do ART e do Serviço de Saúde Pública dos 
Estados Unidos (USPHS) modificado. Correlação de Spearman e Regressão Linear 
Múltipla foram realizados entre as variáveis dor de dente, índice de placa visível (IPV), 
índice de sangramento gengival (ISG) e os índices CAST (The Caries Assessment 
Sprectrum and Treatment) e CPOD (contagem de dentes cariados, perdidos e 
restaurados) dos participantes do levantamento epidemiológico por meio do programa 
Statistica 7.1. Quanto à efetividade restauradora, os dados foram analisados, 
utilizando o programa SPSS 23.0, por meio dos testes de Mann-Whitnney, Qui-
quadrado, Exato de Fisher, Qui-quadrado com tendência linear e Regressão logística 
pelo método Enter, quando pertinentes (p<0,050). O Teste de Kaplan-Meier avaliou 
as taxas de sobrevida das restaurações em relação ao critério do ART e USPHS 
modificado. O teste de Log-Rank comparou as curvas de sobrevida. Do índice CAST 
(1,53; 2,17) foi possível extrair o CPOD (0,58; 1,32) o qual apresentou menor 
especificidade e sensibilidade no registro da cárie. As taxas de sucesso para as 
restaurações de resina composta foram de 100% (6 meses), 98,7% (12 meses) e 
91,5% (24 meses) para ambos os critérios de avaliação e para as restaurações de 
ART foram as mesmas para 6 meses (98,7%) e 12 meses (95,8%) e para 24 meses 
foram de 92% quando utilizado o critério do USPHS modificado e 90,3% quando 
utilizado o critério do ART, não sendo observada diferença estatística (p=0,466). As 
variáveis sexo, localidade, idade, CPOD, IPV, ISG, dor de dente, oclusão, contato 
proximal, tamanho da cavidade, anestesia e cooperação do paciente não 
apresentaram associação estatística com as taxas de sucesso das restaurações 
(p>0,050). Após 24 meses, as variáveis IPV e ISG não apresentaram odds ratio (OR) 
estatisticamente significante para as restaurações de ART (p>0,050). As restaurações 
de ART apresentaram uma sobrevida inferior pelo critério do ART (83,7%) quando 
comparado à sobrevida pelo critério do USPHS modificado (87,8%), após 24 meses 
(p=0,051). A sobrevida das restaurações de resina composta foi de 90,7% para ambos 
os critérios de avaliação. Conclui-se que não há diferença na taxa de sucesso de 
restaurações de classe II de ART com CIV de alta viscosidade, em dentes 
permanentes, com sulcos de retenção proximais, em comparação com restaurações 
de classe II de resina composta, após 24 meses. 
 
Palavras-chave: Cárie dental. Dentição permanente. Tratamento restaurador 
atraumático. Cimento de ionômero de vidro. Resina composta. Ensaio clínico. 

 





 

ABSTRACT 

 
 

Randomized clinical trial of class II restorations of ART and 
composite resin in permanent teeth 

 
This study evaluated the effectiveness of Class II restorations through the 

Atraumatic Restorative Treatment (ART) technique, with additional retentions in the 
proximal boxes, in permanent teeth, using high viscosity glass ionomer cement 
(HVGIC), as compared to restorations of composite resin. An epidemiological 
examination was conducted in a larger and representative population of the 
participants of study. One hundred and thirty three participants, aged 8 to 28 years, 
with good general health with 1 to 2 class II cavities in permanent teeth without pulp 
involvement and tooth pain were included in this study, with was approved by the 
Ethics Committee under the number: CAAE: 24012913.0.1001.5417. Seventy-seven 
restorations were made with each restorative material (Equia Fil-GC Corporation and 
Z350-3M). Restorations were evaluated at 6, 12, and 24 months by the criteria of ART 
and the modified United States Public Health Service (USPHS). Spearman Correlation 
and Multiple Linear Regression were performed between the variables tooth pain, 
visible plaque index (VPI), gingival bleeding index (GBI) and the CAST (The Caries 
Assessment Sprectrum and Treatment) and DMFT (Decayed, Missing and Filled teeth) 
obtained at the epidemiological survey using the Statistica program 7.1. As for 
restorative effectiveness, data were analyzed using the Mann-Whitnney, Chi-square, 
Fisher's Exact, Chi-square tests with linear trend and Logistic Regression by Enter 
method, where relevant (p<0.050). The Kaplan-Meier test evaluated the survival rates 
of the restorations in relation to the ART and modified USPHS criteria. The Log-Rank 
test compared the survival curves. From the CAST index (1.53; 2.17) it was possible 
to extract the DMFT (0.58; 1.32) which presented lower specificity and sensitivity in 
caries detection. The success rates for composite resin restorations were 100% 
(6 months), 98.7% (12 months) and 91.5% (24 months) for both assessment criteria 
and for ART restorations were the same for 6 months (98.7%) and 12 months (95.8%) 
and for 24 months were 92% when using the criteria of modified USPHS and 90.3% 
when using the criteria of ART, and no statistical difference was observed (p=0.466). 
The variables gender, locality, age, DMFT, VPI, GBI, toothache, occlusion, proximal 
contact, cavity size, anesthesia and cooperation of the participant did not present a 
statistical association with the success rates of the restorations (p>0.050). After 24 
months, the VPI and GBI variables did not present a statistically significant odds ratio 
(OR) for ART restorations (p>0.050). ART restorations presented a lower survival rate 
by the criteria of ART (83.7%) when compared to the criteria of USPHS modified 
(87.8%), after 24 months (p=0.051). The survival of composite resin restorations was 
90.7% for both evaluation criteria. It was concluded that there is no difference in the 
success rate of class II restorations of ART with HVGIC, in permanent teeth, with 
proximal retention grooves, compared to class II resin composite restorations, after 24 
months. 
 
Keywords: Dental caries. Permanent dentition. Atraumatic restorative treatment. 
Glass ionomer cement. Composite resin. Clinical trial. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

Desde a década de 1950, quando foram evidenciados os efeitos deletérios do 

mercúrio na população que se alimentava dos peixes contaminados da Baia de 

Minamata, no Japão, observa-se um movimento mundial para controlar e reduzir seu 

uso numa variedade de produtos, processos e indústrias (AZEVEDO; NASCIMENTO; 

CHASIN, 2003; UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2017). Essas 

ações culminaram, em outubro de 2013, com a assinatura do Tratado de Minamata 

por 128 países, com o objetivo de reduzir as emissões atmosféricas do metal através 

de práticas ambientais e melhores técnicas disponíveis para novos empreendimentos 

(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2017). 

O amálgama dentário é o único produto odontológico que contém mercúrio. 

Em alguns países seu uso já foi totalmente abolido da prática odontológica (JESUS; 

MARINHA; MOREIRA, 2010), enquanto em outras nações permanece pela facilidade 

na sua manipulação, custo vantajoso e por não haver evidência de que provoque 

efeito deletério ao corpo humano na quantidade que é utilizada nas restaurações 

(AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2003).  

A técnica restauradora utilizando o amálgama dentário, no entanto, ocasiona 

grande remoção de estrutura dentária sadia e por essa razão várias organizações 

internacionais têm proposto a utilização de materiais que possibilitem procedimentos 

que preservem ao máximo as estruturas dentais baseadas na Odontologia de Mínima 

Intervenção (OMI) (FRENCKEN, 2017). Assim, todos os países que assinaram o 

Tratado de Minamata concordaram na diminuição gradativa do amálgama até ser 

banido do uso clínico e na necessidade de aprimoramento dos materiais alternativos 

para o amálgama, bem como na invenção de novos materiais (UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME, 2013). 

Atualmente os dois principais materiais dentários diretos, disponíveis em 

saúde bucal, como alternativas para as restaurações de amálgama, são as resinas 

compostas e os cimentos de ionômero de vidro (CIVs) (ANUSAVICE; SHEN; RAWLS, 

2013).  

A resina composta apresenta como principais vantagens excelentes 

propriedades mecânicas, estética agradável e fácil manipulação, contribuindo para um 
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tempo operatório reduzido (FERRACANE, 2011; ANUSAVICE; SHEN; RAWLS, 

2013). Por outro lado, os dois problemas mais críticos associados às restaurações 

estéticas com esse material são a ausência de remineralização terapêutica da dentina 

afetada pela cárie e a baixa durabilidade/integridade da interface com a estrutura 

dentária durante o envelhecimento (DE MUNCK et al., 2005). 

Há vários estudos comparando o desempenho clínico das restaurações de 

resina composta e das restaurações de amálgama, no entanto, revisões sistemáticas 

concluíram que são fracas as evidências de que esses materiais se comportem 

diferentemente em longos períodos de observação (HENDRIKS; LETZEL; VRIJHOEF, 

1986; ROBINSON; ROWE; MABERLEY, 1988; LETZEL, 1989; CUNNINGHAM et al., 

1990; NORMAM et al., 1990; BERNARDO et al., 2007; SONCINI et al., 2007; 

RASINES ALCARAZ et al., 2014). Por outro lado, frente ao Tratado de Minamata, 

novos estudos clínicos randomizados de longa duração comparando esses materiais 

são desnecessários, já que as nações que subscritaram o citado acordo se 

comprometeram em diminuir o uso do amálgama até sua remoção total do mercado 

(BERNARDO et al., 2007; RASINES ALCARAZ et al., 2014). 

Dessa maneira, apesar das resinas compostas serem largamente utilizadas 

na clínica odontológica, apresentam uma limitação de uso em locais sem energia 

elétrica, além de serem consideradas tecnicamente mais sensíveis do que o 

amálgama dentário e o cimento de ionômero de vidro (BERNARDO et al., 2007; 

RASINES ALCARAZ et al., 2014). 

Os CIVs apresentam propriedades interessantes como biocompatibilidade, 

bioatividade, liberação de flúor, excelente coeficiente de expansão térmica linear e 

módulo de elasticidade semelhante ao dente, sendo o único material restaurador 

capaz de se ligar quimicamente ao elemento dentário (SIDHU; NICHOLSON, 2016). 

No entanto, de modo geral, em comparação com as resinas compostas, os 

primeiros CIVs restauradores apresentavam propriedades mecânicas e ópticas 

insuficientes para que pudessem ser indicados em restaurações posteriores e 

anteriores definitivas de dentes decíduos e permanentes (PEUTZFELDT; GARCIA-

GODOY; ASMUSSEN, 1997; AHMED; ZAFAR, 2014). A fim de superar as 

propriedades mecânicas pobres dos CIVs, várias modificações foram introduzidas no 

pó e no líquido do cimento, como incorporação de apatita bioativa, zircônia, zinco, 

ÓXIDO de estrôncio, fibras, aço inoxidável, sílica, dentre outras (KERBY; 
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BLEIHOLDER, 1991; DEB; NICHOLSON, 1999; LOHBAUER et al., 2003; 

TJANDRAWINATA et al., 2004; BOYD; TOWLER, 2005; GU et al., 2005a, 2005b; 

ZOERGIEBEL; ILIE, 2013). Hoje, graças a essas melhorias, os CIVs têm sido 

utilizados com sucesso em restaurações posteriores e anteriores de dentes decíduos 

e permanentes (OSBORNE; BERRY, 1986; RUTAR; MCALLAN; TYAS, 2000; 

PRAKKI et al., 2008; BASSO et al., 2015). 

Na perspectiva de se ampliar as estratégias de saúde bucal, no que se refere 

ao aumento da cobertura e do impacto no controle da doença cárie, uma abordagem 

de tratamento foi aprovada e divulgada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

desde 1994 (FIGUEIREDO; LIMA; MOURA, 2004). Essa abordagem faz parte das 

chamadas técnicas minimamente invasivas da OMI e é denominada de Tratamento 

Restaurador Atraumático (ART) (INNES et al., 2016). O ART é um tratamento 

definitivo que utiliza apenas instrumentos manuais para remoção da dentina 

amolecida e completamente desmineralizada, deixando a dentina considerada firme. 

Como princípio, a técnica preserva ao máximo as estruturas dentárias e preconiza o 

preparo cavitário mínimo para, em seguida, selar a cavidade e regiões de cicatrículas 

e fissuras com um material adesivo (FRENCKEN; HOLMGREN, 2001; INNES et al., 

2016). Trata-se de uma boa alternativa para o tratamento restaurador convencional 

devido ao seu baixo potencial para causar dor e ansiedade (LEAL; ABREU; 

FRENCKEN, 2009). 

O CIV é considerado o material restaurador mais adequado para o ART, 

devido às suas propriedades biológicas, físicas e químicas (MOLINA; CABRAL; 

FRENCKEN, 2009). Os CIVs de alta viscosidade foram especialmente desenvolvidos 

para o ART. Eles apresentam tempo de presa relativamente lento e melhores 

propriedades físico-mecânicas, quando comparados a seus antecessores (VAN 

DUINEN et al., 2005; BONIFÁCIO et al., 2009; MOLINA; CABRAL; FRENCKEN, 

2009), resultando em taxas de sucesso mais elevadas das restaurações (FRENCKEN 

et al., 2004). 

Uma meta-análise sobre a longevidade de restaurações de ART concluiu que 

a sobrevida das restaurações de uma face em dentes posteriores decíduos e 

permanentes é alta, de múltiplas faces em dentes posteriores decíduos é baixa e que 

há pequeno número de estudos sobre restaurações de ART em dentes permanentes 

posteriores (DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11132508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McAllan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11132508
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tyas%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11132508
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Estudos recentes buscam encontrar novas alternativas que possam 

proporcionar maior longevidade às restaurações de múltiplas superfícies usando CIVs 

em dentes permanentes. Uma dessas alternativas foi o desenvolvimento de CIVs de 

alta viscosidade encapsulados que possibilitaram um aumento na resistência flexural 

desses materiais (MOLINA et al., 2013). Outra medida que pode aumentar a 

longevidade das restaurações de múltiplas faces de CIVs é a confecção de nichos de 

retenção, próximos da junção amelodentinária, utilizando instrumento rotatório em 

casos de restaurações convencionais (BARATA et al., 2008) ou instrumentos manuais 

em caso de ART (NAVARRO et al., 2013). 

Os recém-desenvolvidos CIVs de alta viscosidade encapsulados tem 

mostrado, in vitro, propriedades mecânicas melhoradas, em comparação aos CIVs de 

alta viscosidade convencionais (MOLINA et al., 2013). O Equia Fil (GC, Tóquio, Japão) 

é o CIV de alta viscosidade que tem apresentado melhores propriedades mecânicas, 

incluindo maior resistência flexural (MOLINA et al., 2013). 

Considerando a carência de ensaios clínicos comparando resinas compostas 

e CIVs de alta viscosidade, em superfícies únicas e múltiplas, tanto em dentes 

decíduos como em dentes permanentes, é impossível indicar a superioridade de um 

material sobre o outro (MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 2015). 

Dessa forma, este ensaio clínico randomizado e paralelo avaliou a efetividade 

das restaurações de classe II de ART, com retenções proximais, em dentes 

permanentes, usando CIV de alta viscosidade, em comparação com restaurações de 

classe II convencionais de resina composta.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  CÁRIE DENTÁRIA 

 

O conceito de cárie estabelecido por Keyes (1960), embasado na interação 

de fatores como dente suscetível, microrganismo e dieta, e por Newbrun (1983), que 

incluiu o tempo como fator etiológico, considerava a cárie como uma doença 

multifatorial, infecciosa, transmissível e dieta dependente, produzindo 

desmineralização das estruturas dentárias.  

Todas as estratégias implementadas até então, baseadas no controle desses 

fatores, conseguiam apenas diminuir a incidência de cárie sem, no entanto, erradicá-

la. Isso nos leva a pensar no seguinte: ou não se consegue interpretar os achados 

científicos corretamente ou ainda não se estabeleceu um conceito definitivo sobre a 

doença.  

Hoje, este conceito é considerado obsoleto uma vez que os estudos em 

cariologia tiveram um grande avanço em termos de sua patogênese, transmissão, 

processo de desmineralização e remineralização, condutas clínicas e do 

desenvolvimento de materiais e equipamentos para detecção das lesões. Além disso, 

sugeriram um novo modelo de cuidado chamado Odontologia de Mínima Intervenção 

(BOWLEY, 2002; SHEIHAM, 2002; ELDERTON, 2003; FEATHERSTONE; 

DOMÉJEAN, 2012). 

Em fevereiro de 2015, na Bélgica, The International Caries Consensus 

Collaboration (ICCC), grupo formado por 21 especialistas em cariologia de 12 países 

do mundo, se reuniram com o objetivo de chegar a um consenso sobre terminologias 

e manejo da cárie e suas lesões e chegaram a seguinte definição: a cárie dentária ou 

cárie é um processo patológico que não pode ser removido, ao contrário da lesão 

cariosa que corresponde aos tecidos dentários acometidos por essa patologia, 

podendo ser removida por meios não invasivos ou invasivos (INNES et al., 2016). 

O manejo da cárie, é um termo empregado para descrever as ações tomadas 

em relação à cárie ao nível do paciente, como o controle do biofilme, limpeza dos 

dentes por meio da escovação, intervenções na dieta e na mudança de 
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comportamento, a fim de evitar sua progressão e manifestação clínica com o 

aparecimento da lesão cariosa (INNES et al., 2016). 

Com o fracasso no manejo da cárie e o estabelecimento da lesão cariosa, faz-

se necessário controlar os sintomas da doença ao nível do dente conjuntamente com 

o manejo ao nível do paciente. Para isso, podemos lançar mão de medidas não 

invasivas, como a remoção de biofilme, aplicação de verniz fluoretado e 

acompanhamento, e de medidas invasivas, como a remoção parcial (INNES et al., 

2016). 

 

 

2.2  PANORAMA MUNDIAL E NACIONAL DA CÁRIE 

 

Klein e Palmer (1937), realizaram um levantamento epidemiológico com 

crianças indígenas americanas e utilizaram pela primeira vez a denominação DMF 

(Decayed, Missing e Filled) como medida da cárie dentária. Futuramente o índice foi 

traduzido para o português como CPOD (contagem de dentes cariados, perdidos e 

obturados). Este último termo “obturado” foi consagrado pelo uso em razão da 

tradução equivocada para a língua portuguesa, sendo a referência aos dentes 

restaurados (OLIVEIRA, 1998a).  

Um levantamento epidemiológico de cárie deve expressar em seus resultados 

minimamente duas medidas básicas, a prevalência e a severidade. A prevalência 

pode ser representada pelo percentual de participantes livres de cárie, ou seja, 

aqueles que apresentaram o índice CPOD igual a zero. A severidade é expressa pelo 

próprio índice CPOD que representa a média dos dentes cariados ou pela história de 

cárie entre os participantes, ou seja, os dentes cariados, perdidos e “obturados” 

(restaurados). A lógica do levantamento epidemiológico que utiliza o índice CPOD 

para avaliação da cárie dentária é simples e foi largamente utilizado nos estudos 

populacionais, sendo então recomendado pela OMS com o objetivo de estabelecer 

padrões internacionais visando comparação entre os países (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1973, 1997; OLIVEIRA, 1998b; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013).  

Ao longo do tempo esse índice sofreu algumas mudanças metodológicas, 

sendo a principal delas a indicação de uso da sonda OMS, também conhecida como 
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sonda CPI (Community Periodontal Index - Índice Periodontal Comunitário) ou 

ballpoint (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). A sonda clínica, utilizada 

anteriormente, é capaz de aferir o fundo de uma fóssula/fissura sendo possível ao 

operador sentir o primeiro sinal de carie dentária na incipiente dentina amolecida. No 

entanto, a padronização foi alcançada com a sonda ballpoint, pois recomenda-se que 

a ponta ativa desta sonda tenha uma esfera de 0,5 mm de diâmetro com o objetivo de 

estabelecer um limite clínico para a cárie dentária considerada para um levantamento 

epidemiológico, ou seja, a cárie dentária em dentina.  

A cárie não tratada em dentes permanentes foi a condição mais prevalente 

em 2010, afetando 35% (IC: 95%; 33,7% a 37,3%) de toda a população mundial, cerca 

de 2,4 bilhões de pessoas, mantendo-se inalterada quando comparado com os dados 

de 1990. A incidência em 2010 foi de 27.257 casos a cada 100.000 pessoas (IC: 95%; 

25.808 a 28.928), mantendo-se estática quando comparado com a incidência em 1990 

de 28.689 casos por 100.000 pessoas (IC: 95%; 27.069 a 30.381) (KASSEBAUM et 

al., 2015). 

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Projeto SB Brasil 

2010, faz parte de uma estratégia de vigilância epidemiológica dos principais agravos 

de saúde bucal da população brasileira. 

O Projeto SB Brasil 2010 se constitui em peça fundamental na “Política 

Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente, cujos principais resultados 

são relativos à cárie dentária, avaliada a partir do índice CPOD. Em função do caráter 

cumulativo ao longo dos anos, deve-se sempre referir o CPOD em relação à idade do 

indivíduo. O CPOD aos 12 anos é um indicador utilizado internacionalmente, refletindo 

o acometimento por lesões cariosas no início da dentição permanente. 

Em 1986 foi realizado o primeiro inquérito nacional do país, e mostrou um 

CPOD aos 12 anos de 6,7, com a maioria dos dentes ainda sem tratamento. Em 2003, 

foi realizado o primeiro SB Brasil, o qual mostrou um CPOD aos 12 anos de 2,78 e, 

em 2010, de 2,07, o que representa uma redução de 26,2% em 7 anos. Levando-se 

em consideração o componente cariado, a redução foi da mesma magnitude (de 1,62 

para 1,21). 

Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o CPOD médio foi mais que o dobro 

em relação aos 12 anos, correspondendo à 4,25. Este é um padrão comum 
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encontrado nos estudos no Brasil e no mundo. Agora, comparando com o resultado 

de 2003, a redução do componente cariado foi de 35% (de 2,60 dentes em 2003 para 

1,70 em 2010). 

Entre adultos de 35 a 44 anos, observou-se que o CPOD caiu de 20,1 para 

16,7 – um declínio de 17%. Nesta população em especial, observou-se que os 

componentes “cariado” e “perdido” caíram acentuadamente, enquanto que o 

componente “obturado” cresceu. Em síntese, o componente “perdido” caiu de 13,23 

para 7,48, enquanto o componente “obturado” cresceu de 4,22 para 7,33 (um aumento 

de 73,7%). Isso significa que entre 2003 e 2010, a população adulta de 35 a 44 anos 

sofreu um menor acometimento por cárie, além de um maior acesso a serviços 

odontológicos para as restaurações dentárias. Este é um achado importante, 

registrando uma inversão de tendência no país, no qual as extrações dentárias dão 

lugar aos tratamentos restauradores. 

Levando-se em consideração as regiões do país, o SB Brasil 2010 mostrou 

diferenças expressivas do CPOD aos 12 anos: região Norte (com 3,16), Nordeste 

(com 2,63) e Centro-Oeste (com 2,63) têm situação pior do que as regiões Sudeste 

(1,72) e Sul (2,06). A diferença entre a regiões Norte e Sudeste chega à 84%. Além 

disso, a Região Nordeste, apresenta uma menor proporção de dentes restaurados em 

relação ao CPOD total quando comparado com a Região Sudeste, indicando um maior 

acometimento por cárie e menor acesso aos serviços odontológicos. 

Comparativamente ao observado em 2003, este padrão de diferenças regionais se 

manteve no levantamento de 2010.  

A fim de comparações internacionais, o último estudo sobre doenças bucais 

no mundo foi realizado pela OMS em 2004 (SB BRASIL 2010, 2012). Neste estudo, o 

CPOD médio mundial aos 12 anos foi de 1,6. Na região correspondente às Américas, 

a média ficou em 2,8 e, na Europa, em 1,6. As regiões responsáveis pela baixa média 

mundial são a África e o Sudeste Asiático, devido ao baixo consumo de açúcares. 

Comparando-se o Brasil com outros países de mesmo grau de 

desenvolvimento na Europa e na América, o CPOD brasileiro situa-se em um valor 

intermediário. Considerando os países da América do Sul, a Venezuela é o único país 

que apresenta o CPOD aos 12 anos semelhante à brasileira (2,1). Os demais países 

possuem médias mais altas, como a Argentina (3,4), a Colômbia (2,3), o Paraguai 

(2,8), a Bolívia (4,7) e o Peru (3,7). 
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De acordo com a classificação adotada pela OMS, os resultados do Projeto 

SB Brasil 2010 mostram que o Brasil saiu de uma condição de média prevalência de 

cárie em 2003 (CPOD entre 2,7 e 4,4) para uma condição de baixa prevalência em 

2010 (CPOD entre 1,2 e 2,6).  

 

 

2.3  ODONTOLOGIA DE MÍNIMA INTERVENÇÃO 

 

A Odontologia de Mínima Intervenção (OMI) é uma resposta à maneira 

tradicional quanto ao manejo da cárie dentária, buscando garantir a permanência dos 

dentes na cavidade bucal por um máximo de tempo possível. É um termo que não se 

restringe apenas ao manejo da cárie, mas também à outras áreas da saúde oral, como 

periodontia, reabilitação oral e cirurgia (FRENCKEN et al., 2012). 

Em função da cárie dentária ser a doença mais prevalente da cavidade bucal, 

vários estudos são realizados sobre o manejo de suas lesões como o efeito do flúor 

em sua progressão, o que vem contribuindo para o desenvolvimento da OMI 

(FRENCKEN et al., 2012). 

Um dos trabalhos pioneiros e de suma importância em termos de fluoretação 

da água foi o realizado por Backer Dirks, Houwink e Kwant (1961). Esse, como muitos 

outros estudos, mostrou que a fluoretação da água reduz a prevalência de lesão 

cariosa em dentina e que a principal ação do flúor é de retardamento da progressão 

da lesão e não sua prevenção (BACKER DIRKS; HOUWINK; KWANT, 1961; 

GROENEVELD; VAN ECK; BACKER DIRKS, 1990). 

Tais achados levaram a mudança de paradigma em cariologia: o flúor parece 

não agir de maneira pré-eruptiva, como foi pensado, mas principalmente de maneira 

pós-eruptiva, alterando as características de saturação mineral na superfície dentária 

(FEJERSKOV, 2004). 

Um assunto largamente estudado e consagrado na cariologia entre 1960 e 

1980 foi o biofilme bucal, anteriormente chamado de placa bacteriana, o qual deve ser 

removido diariamente com auxílio da escova e creme dental a fim de evitar o 

aparecimento da lesão cariosa ou simplesmente impedir sua progressão 

(FRENCKEN; HOLMGREN; VAN PALENSTEIN HELDERMAN, 2002). 
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Outro fator importante no desenvolvimento da OMI foi a conclusão de que a 

extensão preventiva não garantiria a manutenção saudável dos dentes na cavidade 

bucal por toda a vida das pessoas e que o foco deveria ser os cuidados quanto à 

instalação e progressão das lesões cariosas. Esse fato, associado ao 

desenvolvimento dos materiais restauradores adesivos e sistemas adesivos 

contribuíram para alcançar o objetivo da OMI, através de preparos cavitários menores 

(ELDERTON, 1990; PETERS; MCLEAN, 2001). 

Quanto à remoção da lesão cariosa, Massler e Fusayama mostraram que a 

dentina infectada deveria ser totalmente removida como parte do processo de 

preparação da cavidade e que a dentina afetada poderia permanecer, uma vez que 

ela é passível de remineralização sob uma restauração bem colocada, selada e 

conservada (MASSLER, 1967; FUSAYAMA, 1997; NGO et al., 2006; ALVES et al., 

2010). 

Mount (1991) foi o primeiro que mencionou a necessidade de uma intervenção 

mínima para o manejo com a cárie dentária, sendo Dawson e Makinson (1992a, 

1992b), os primeiros a utilizarem a denominação de Odontologia de Mínima 

Intervenção. 

Em 1995 ocorreu o primeiro simpósio da International Associate for Dental 

Research (IADR) dedicado às técnicas de mínima intervenção para o manejo da cárie 

dentária e mais recentemente houve um consenso sobre terminologia e o manejo das 

lesões cariosas (The International Caries Consensus Collaboration) (INNES et al., 

2016). Um dos principais objetivos da OMI é a manutenção de dentes saudáveis e 

funcionais para toda a vida. Para isso, é necessário a implementação de importantes 

estratégias como: (I) detecção precoce e avaliação de risco da cárie; (II) 

remineralização do esmalte e dentina; (III) aplicação de medidas preventivas; (IV) 

técnicas minimamente invasivas e (V) reparação e não substituição de restaurações. 

Somente quando a manutenção da saúde bucal falhar (itens I, II e III) e uma cavidade 

se desenvolver é que deve-se partir para técnicas minimamente invasivas 

(MCINTYRE, 1994; HOROWITZ, 1996; TYAS et al., 2000; BURKE, 2008; INNES et 

al., 2016). 

Para a detecção precoce e avaliação de risco de cárie, podemos lançar mão 

de vários equipamentos e dispositivos. Um deles é o largamente utilizado aparelho de 

raios-x, sendo a opção mais viável para o clínico, apresentando eficácia para detecção 
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de lesões interproximais; no entanto, ineficácia para detecção de lesões cariosas em 

superfícies oclusais. Também há a transiluminação por fibra ótica (FOTI) que se 

apresenta bastante eficaz no diagnóstico interproximal das lesões em dentes 

anteriores. Outro dispositivo é o de fluorescência à laser que se mostrou ineficaz em 

superfícies oclusais por não distinguir lesão cariosa dos detritos alimentares, biofilme 

bacteriano e manchamentos. Desvantagens semelhantes são encontradas no 

dispositivo de fluorescência induzida por luz. Outros dispositivos que utilizam 

fluorencência leve associada a câmera fotográfica, impedância elétrica e radiometria 

fototérmica foram recentemente desenvolvidos e precisam ser mais investigados para 

poderem ser indicados (RICKETTS et al., 1995, 1997; DAVIES et al., 2001; ANGNES 

et al., 2005; HAMILTON; GREGORY; VALENTINE, 2006; ZANDONA; ZERO, 2006; 

NEVES et al., 2011; DINIZ et al., 2012). 

Talvez por causa da ausência de uma validação adequada e de dispositivos 

confiáveis para detecção de lesões cariosas, fez-se necessário a retomada para os 

métodos de detecção tátil-visual. 

A OMS estimula o uso do CPOD o qual permite uma comparação fácil das 

situações de cárie entre diversas comunidades, sendo fundamental para monitorar a 

prevalência e severidade das lesões cariosas de dentina entre os países (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1977). 

Em função da diminuição da prevalência de cárie e do desenvolvimento das 

lesões cariosas em muitos países industrializados, os epidemiologistas incluíram a 

avaliação das lesões cariosas no esmalte e não só na dentina. Dessa forma, foi criado 

o “International Caries Detection and Assessment System” (ICDAS) (PITTS, 2004). 

Este sistema de dois dígitos recebeu algumas críticas, mostrando uma 

supervalorização da gravidade da experiência de cárie (AGUSTSDOTTIR et al., 2010; 

DE AMORIM et al., 2012). 

Como nenhum dos critérios de avaliação até então disponíveis obtiveram 

informações sobre estágios e evolução da cárie como a presença de fístulas e 

abcessos, o “Index of Clinical Consequences of Untreated Dental Caries” (pufa/PUFA) 

foi então desenvolvido para sanar essa deficiência na avaliação epidemiológica de 

saúde bucal, devendo ser usado conjuntamente com outros índices de avaliação das 

lesões cariosas (MONSE et al., 2010). 
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O instrumento “The Caries Assessment Spectrum and Treatment” (CAST) 

veio para simplificar os levantamentos em saúde bucal, combinando o diagnóstico de 

lesões cariosas tanto em esmalte como em dentina, além dos estágios de progressão 

da lesão, bem como cuidados preventivos e restauradores em um sistema de 

codificação de um dígito (FRENCKEN et al., 2013). O sistema CAST apresenta de 

forma hierárquica a cárie dentária sem tratamento em etapas desde o dente hígido e 

restaurado, passando pela presença incipiente em esmalte e em dentina, como em 

cavidade em dentina e polpa, até a perda dentária. O participante de um estudo é 

classificado pela pior condição e então é realizada a média dos indivíduos. Nesta 

lógica é possível derivar o índice CPOD para comparação com outros estudos, e ainda 

verificar a melhora da atenção à saúde bucal de uma população quando há incremento 

de tratamento restaurador (FRENCKEN et al., 2011).  

Quando falamos em remineralização do esmalte e dentina devemos ter em 

mente que um indivíduo nunca está livre de lesões de carie (KIDD, 2011). O processo 

de desmineralização e remineralização do esmalte é cíclico e move-se 

constantemente com perda e ganho de mineral. Somente quando o saldo é positivo 

para a perda por algum tempo que o resultado torna-se identificável clinicamente. 

Em longo prazo, o resultado deste processo cíclico é determinado pela 

composição e quantidade de biofilme, tempo de consumo e frequência de açúcar, 

exposição ao flúor, fluxo e qualidade salivar, qualidade do esmalte e resposta imune 

do indivíduo (AOBA; FEJERSKOV, 2002; FEATHERSTONE, 2004; VALE et al., 2007). 

Em resumo, a lesão cariosa manifesta-se como uma interação entre ambiente, fatores 

comportamentais e genéticos (FEJERSKOV, 2004). 

Ao contrário do que se pensava, a cárie dentária não é uma doença tratável, 

apenas a lesão cariosa é passível de tratamento, com a remoção dos tecidos dentais 

acometidos pela cárie (INNES et al., 2016). Portanto, a melhor estratégia para 

administrar a doença é intervir antes que seus sinais e sintomas sejam clinicamente 

detectados. Dessa forma, recomenda-se a desorganização do biofilme e o controle da 

ingestão de açúcares e carboidratos fermentáveis. O acesso ao flúor ainda é 

recomendado, mesmo sabendo que sua ação seja apenas curativa, uma vez que 

quase nunca se sabe se uma nova possível lesão cariosa esteja se instalando na 

superfície dentária. Alguns estudos recomendam a substituição do açúcar por xilitol e 

sorbitol que são açúcares álcoois mais frequentes adicionados em alimentos sem 
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açúcar e até mesmo o uso de goma de mascar após as refeições a fim de estimular a 

salivação (NYVAD; FEJERSKOV, 1986; BURT; PAI, 2001; VAN LOVEREN; 

DUGGAL, 2001; LY; MILGROM; ROTHEN, 2006; MICKENAUTSCH et al., 2007; LY; 

MILGROM; ROTHEN, 2008; LY et al., 2008). No entanto, um efeito colateral do uso 

de produtos considerados sem açúcar é a erosão ácida em função da presença de 

agentes aromatizantes ácidos (NADIMI et al., 2011). Uma regra empírica é que as 

crianças devem ser aconselhadas a restringir a ingestão de alimentos que contenham 

açúcar a uma frequência não superior a cinco vezes por dia (KALSBEEK; VERRIPS, 

1994). 

The International Caries Consensus Collaboration (ICCC), revisou a ideia 

microscópica de dentina infectada e afetada, e também chegou ao consenso sobre as 

condutas clínicas que deveriam ser adotadas quanto ao manejo das lesões cariosas, 

como profundidade de remoção de tecido acometido, selamento e restauração ou não 

de cavidades (SCHWENDICKE et al., 2016). 

Dessa forma, as condutas clínicas baseadas na OMI são as chamadas 

técnicas minimamente invasivas: com remoção de tecido cariado, a qual incluiu o 

Tratamento Restaurador Atraumático (ART), e sem remoção de tecido cariado, a qual 

incluiu o selamento de cicatrículas e fissuras, técnica de Hall e controle de cavidades 

abertas sem restaurar. 

Foi acordado que o ART é uma técnica de manejo das lesões cariosas que se 

utiliza apenas de instrumentos manuais para remoção da dentina amolecida e 

completamente desmineralizada, deixando a dentina considerada firme. Deve-se 

então restaurar a cavidade com um material adesivo, geralmente um CIV de alta 

viscosidade, e selar as regiões de cicatrículas e fissuras. Em lesões muito profundas, 

deve-se proceder a remoção de tecido cariado com bastante cuidado, deixando para 

trás uma dentina amolecida na parede pulpar, a fim de evitar exposição. Portanto, a 

remoção seletiva dos tecidos acometidos pela cárie está relacionada à profundidade 

das lesões cariosas (INNES et al., 2016). 

O selamento das cicatrículas e fissuras pode ser feito com resina ou CIV de 

alta viscosidade, dependendo da extensão e profundidade das lesões cariosas, 

estando as resinas confinadas à cobertura das microcavidades no esmalte (INNES et 

al., 2016). 



2 Revisão de Literatura 
38 

A Técnica de Hall é um procedimento específico para molares decíduos que 

estão erupcionando na cavidade bucal e já se encontram acometidos por lesões 

cariosas. Nessa técnica, uma coroa de metal pré-formada é cimentada sobre o dente 

a fim de selar as lesões cariosas da dentina, impedindo sua progressão até a polpa 

dentária (INNES et al., 2016). 

O controle de cavidades abertas sem restaurar busca tratar as lesões de cárie 

em dentes decíduos por meio da escovação dos dentes com creme dental fluoretado 

e/ou aplicação de verniz fluoretado. Talvez seja necessário alterar o formato da 

cavidade abrindo suas margens a fim de permitir sua limpeza adequada (INNES et al., 

2016). 

Como última estratégia da OMI é a reparação e não substituição de 

restaurações. Em resumo, 50% de todo trabalho realizado por clínicos gerais são 

substituições de restaurações sendo a cárie secundária e a infiltração marginal as 

principais razões (PINK; MINDEN; SIMMONDS, 1994; DELIGEORGI et al., 2000; 

MJÖR; MOORHEAD; DAHL, 2000; MJÖR et al., 2002).  

É difícil distinguir cárie secundária e infiltração marginal em alguns casos, 

sendo aconselhável sua proservação, já que a maioria dos estudos não indicam 

relação positiva entre essas variáveis (KIDD; O’HARA, 1990; ANUSAVICE; SHEN; 

RAWLS, 2013). Embora na maioria das vezes o diagnóstico de uma restauração 

defeituosa seja baseado em imagens e exame tátil, o plano de tratamento deveria 

levar em consideração a avaliação de risco do desenvolvimento de lesões cariosas 

pelo paciente, uma vez que a substituição de restaurações leva a um ciclo de desgaste 

da estrutura dentária, afetando, invariavelmente, a longevidade das futuras 

restaurações e a vida útil do dente. Além do mais, estudos têm demonstrado que a 

substituição de restaurações não garantirá necessariamente melhor desempenho 

clínico em comparação a outros tratamentos alternativos, como reparação, vedação 

ou monitoramento (MONCADA et al., 2009; GORDAN et al., 2009, 2011). 

 

 

2.4  TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO 

 

Inicialmente desenvolvido como uma proposta para solucionar a necessidade 

em se fornecer um tratamento restaurador eficaz em comunidades carentes com 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mj%C3%B6r%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11197194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moorhead%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11197194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahl%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11197194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mj%C3%B6r%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11197194
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acesso limitado, sem a possibilidade de receber outro tipo de tratamento 

convencional, o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) hoje é extremamente 

aceito pela comunidade científica internacional e largamente utilizado em todo o 

mundo (HOLMGREN; ROUX; DOMÉJEAN, 2013). Apesar de ser um tratamento 

desenvolvido na década de 1980, ele é bastante atual e vai ao encontro da 

Odontologia de Mínima Intervenção (OMI) (DAWSON; MAKINSON, 1992a, 1992b).  

É indicado tanto para a prevenção da cárie dentária através do selamento das 

fossas e fissuras, como de forma terapêutica para remineralização de lesões 

incipientes e curativa por meio das restaurações de cavidades com materiais 

adesivos. Para a confecção de um selante de ART é necessário a utilização de um 

CIV de alta viscosidade que é empurrado para as fossas e fissuras sob a pressão dos 

dedos. Já para a confecção da restauração, faz-se necessário a remoção seletiva de 

tecido cariado do dente, com instrumentos manuais, seguida pela restauração da 

cavidade com um material adesivo que simultaneamente sele as fossas e fissuras 

remanescentes, que permaneçam em risco (FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 2008; 

HOLMGREN; ROUX; DOMÉJEAN, 2013). Caso outra técnica seja utilizada para se 

preparar a cavidade como, por exemplo, a utilização de instrumentos rotatórios, ou a 

utilização de um material restaurador não adesivo, isso não poderá ser considerado 

ART (FRENCKEN; LEAL, 2010; HOLMGREN; ROUX; DOMÉJEAN, 2013). 

Trata-se de uma boa alternativa para o tratamento restaurador convencional 

devido ao seu baixo potencial para causar dor e ansiedade (CARVALHO et al., 2009; 

GOUD et al., 2012; FRENCKEN; FLOHIL; DE BAAT, 2014). Assim, os cirurgiões-

dentistas devem estar preparados e serem capazes de tratar pacientes temerosos de 

uma forma que reduza os seus níveis de ansiedade em relação ao tratamento 

odontológico (LEAL; ABREU; FRENCKEN, 2009).  

O componente “atraumático” da técnica diz respeito à preservação de tecido 

dentário e um maior conforto aos pacientes. A preservação dos tecidos dentarios é 

atribuido ao uso de instrumentos manuais para abrir/ampliar e limpar a cavidade, 

preservando maior quantidade de tecido dentário em relação à abordagem tradicional 

a qual recomenda o uso da broca (VAN AMERONGEN; RAHIMTOOLA, 1999). Já o 

conforto ao paciente vem da ausência do ruído e vibrações relacionadas com o 

aparelho rotatório e pela maioria das vezes não precisar de anestesia (LOUW et al., 

2002; FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 2008). Tudo isso implica também em mais 
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conforto ao cirurgião-dentista, uma vez que o estress do operador é diminuído, 

tornando o método menos traumático para os dentistas, do que os métodos 

tradicionais (MICKENAUTSCH; FRENCKEN; VAN'T, 2007).  

Graças aos resultados positivos da técnica ao longo dos anos, bem como a 

alta aceitação pelos profissionais e pacientes, foi possível a ampliação de sua 

indicação e uso, sendo empregada em campo, na saúde publica ou em consultórios 

particulares, assim como para crianças, adultos e idosos, bem como para pacientes 

fóbicos e especiais, entre outros (PILOT, 1999; LEAL; ABREU; FRENCKEN, 2009; 

MASSARA et al., 2012). 

Atualmente, o ART tem sido descrito pela OMS como um dos tratamentos 

indicados no Pacote Básico de Cuidados Bucais (FRENCKEN; HOLMGREN; VAN 

PALENSTEIN HELDERMAN, 2002). O Pacote Básico de Cuidados Bucais foi 

desenvolvido pela OMS para adaptar a odontologia convencional à filosofia da 

Atenção Primária de Saúde, em locais de difícil acesso, incluindo tratamentos de 

emergência (Oral Urgent Treatment – OUT), tais como extrações dentárias que são 

realizadas para alivio da dor dos pacientes; tratamento das lesões cariosas com 

instrumentos manuais (Atraumatic Restorative Treatment – ART) com remoção 

seletiva de tecido cariado e preenchimento com material adesivo; e a terapia com 

fluoreto (Affordable Fluoride Toothpaste – AFT), que envolve o fornecimento de pasta 

de dentes com flúor para a prevenção de lesões de cárie dentária (WORLD DENTAL 

FEDERATION, 2015). 

 

 

2.5  CONVENÇÃO DE MINAMATA E A ODONTOLOGIA 

 

Após o desastre de Minamata, no Japão, divulgado em maio de 1956, 

resultado do lançamento de mercúrio industrial por anos na Baía de Minamata, que 

contaminou seus peixes e pessoas que se alimentaram deles e ficaram doentes, 

estabeleceu-se a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, com o objetivo de reduzir 

a emissão e liberação de mercúrio no meio ambiente. Embora o mercúrio existente na 

restauração dentária de amálgama esteja predominantemente ligado aos metais 

(prata, zinco, cobre, estanho), não representando risco à saúde, como ocorre com o 
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metil mercúrio, seu uso contribui com uma pequena quantidade de mercúrio para o 

ambiente (REKOW et al., 2013). 

Por essa razão havia um forte movimento internacional para proibir o uso de 

restaurações de amálgama; por outro lado a “International Association for Dental 

Research” – IADR (Associação Internacional de Pesquisa Odontológica), juntamente 

com a “World Dental Federation” – FDI (Federação Dentária Internacional) e a 

“International Dental Manufacturers” – IDM (Indústria dentária Mundial), defenderam a 

redução na utilização de amálgama dentário, concomitantemente com a promoção da 

saúde bucal e prevenção, e requisitaram um aumento nas pesquisas e no 

desenvolvimento de alternativas para o amálgama. A OMS também compartilha desta 

posição, a qual está expressa em seu Programa de Saúde Bucal. Em dezembro de 

2012 a IADR, o King’s College London e o “Institute of Economic Development” - IED 

(Instituto de Desenvolvimento Econômico) patrocinaram no King’s College London, a 

Reunião de Inovação de Materiais Odontológicos da IADR, que foi co-patrocinada pela 

OMS e pela “United Nations Environmental Programme” – UNEP (Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente) e contou com a participação de representantes 

das organizações citadas além de representantes da Federação Internacional das 

Associações de Educação Odontológica, Centros Sentinelas de Investigação de 

Materiais Dentários, de agências governamentais e dos departamentos de pesquisa 

dos principais fabricantes mundiais de produtos odontológicos. Durante a reunião, o 

cimento de ionômero de vidro e as restaurações adesivas de resina composta foram 

citados como promissoras áreas de pesquisa. 

Entre as áreas de investigação reconhecidas e visualizadas como prioritárias 

estavam: estudos de fase IV em clínicas privadas e clínicas comunitárias para 

materiais em uso e estudos clínicos randomizados para novos materiais. Após dois 

dias de discussões os participantes chegaram a um acordo sobre o uso de amálgama 

dentário, que incluía: “definição de objetivos nacionais visando a prevenção da cárie 

dentária, minimizando assim a necessidade de restauração dentária”, “promoção de 

pesquisas e desenvolvimento de materiais de qualidade sem mercúrio para 

restaurações dentárias” e “promoção da utilização de melhores práticas ambientais” 

(REKOW et al., 2013). 

Em outubro de 2013, em Genebra, o “Intergovernmental Negotiating 

Committee” – INC (Comitê Intergovernamental de Negociação do UNEP foi bem-
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sucedido na negociação de um acordo com 128 estados membros para um tratado 

jurídico global para evitar a emissão e liberação de mercúrio. Delegações 

concordaram em diminuir gradualmente o uso de restaurações dentárias com o uso 

de amálgama e consequentemente mercúrio. O amálgama dentário é o único produto 

odontológico que contém mercúrio. Em alguns países seu uso já foi totalmente abolido 

da prática odontológica (JESUS; MARINHA; MOREIRA, 2010), enquanto em outras 

nações permanece pela facilidade na sua manipulação, custo vantajoso e por não 

haver evidência de que provoque efeito deletério ao corpo humano na quantidade que 

é utilizada nas restaurações (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2003). Dessa 

forma, haveria a necessidade de mais pesquisas odontológicas acerca do tema 

(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2017). 

Atualmente os dois tipos de materiais dentários diretos, disponíveis em saúde 

bucal, como alternativas para o amálgama, são materiais resinosos e os materiais a 

base de polialcenoato, dentre os quais, o mais biomimético é o cimento de ionômero 

de vidro. 

 

 

2.6  CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 

 

O cimento de policarboxilato foi o primeiro material restaurador escolhido para 

ser usado na técnica do ART devido à sua capacidade de adesividade à estrutura 

dentária. 

Na sequência, o cimento de policarboxilato foi substituído por um novo e 

promissor material restaurador chamado cimento de ionômero de vidro (CIV), que 

agregava a capacidade de adesão à estrutura dentária do cimento de policarboxilato 

e de liberação de flúor do cimento de silicato (ANUSAVICE; SHEN; RAWLS, 2013). 

Este novo cimento também apresentava um coeficiente de expansão térmica 

linear próximo da estrutura dentária, que associado à sua adesividade, contribuída 

para diminuição da recidiva de cárie, favorecendo, assim, sua excelente 

biocompatibilidade, já que a capacidade de vedamento marginal impedia a penetração 

bacteriana e possíveis efeitos deletérios à estrutura dentária (FRENCKEN; 

HOLMGREN, 1999; PASCOTTO; NAVARRO, 2004; VIEIRA et al., 2006). 
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A adesão dos CIVs ocorre devido à ligação química entre os grupos 

carboxílicos dos poliácidos (COOH) e os íons minerais existentes no esmalte, dentina 

e cemento, sendo superior no esmalte, em função de ser uma estrutura mais 

mineralizada (VIEIRA et al., 2006). Esta adesividade depende de vários fatores, entre 

eles a proporção pó-líquido, manipulação e inserção do material (MATHIAS, 1998; 

PASCOTTO; NAVARRO, 2004). Alguns autores observaram através de lupa 

estereoscópica e microscopia eletrônica de varredura a permanência do CIV na 

superfície dentária após fratura de restaurações ionoméricas, indicando que a maioria 

das fraturas são coesivas, contrariando, assim, o entendimento anterior de que as 

fraturas eram adesivas e, portanto, o material não apresentava adesividade à estrutura 

dentária (HOSOYA; GARCIA-GODOY, 1998; MATHIAS, 1998; THEAN; MOK; CHEW, 

2000; TANUMIHARJA et al., 2001; PEREIRA et al., 2002; NASSIF, 2003). 

O principal motivo da capacidade de liberação de flúor dos CIVs é a reação 

de presa peculiar (geleificação), conseguindo assim manter ao seu redor um ambiente 

propício à remineralização. O flúor, além de melhorar as propriedades mecânicas do 

CIV, confere ao material propriedade anticariogênica, prevenindo a instalação de 

novas lesões cariosas, já que se liga ao esmalte tornando-o mais resistente aos ácidos 

e consequentemente à desmineralização (TENUTA et al., 1997; MARTINS et al., 

2006). A liberação de flúor pode ser afetada por alguns fatores incluindo a composição 

do cimento; a proporção pó e líquido usada no preparo do material; o método de 

manipulação do material; a quantidade de flúor disponível para a liberação; o pH do 

ambiente e o tipo de material protetor utilizado (TENUTA et al., 1997; MARTINS et al., 

2006; ANUSAVICE; SHEN; RAWLS, 2013). 

Inicialmente, a técnica do ART foi idealizada para ser aplicada em locais sem 

infraestrutura ou energia elétrica. Dessa forma, os CIVs quimicamente ativados e de 

média viscosidade foram os materiais eleitos para este tratamento, uma vez que não 

necessitavam de qualquer método auxiliar para a reação de presa (FRENCKEN et al., 

1996).  

Apesar dos CIVs de média viscosidade serem indicados para áreas de baixos 

esforços mastigatórios, sua utilização para preenchimento de cavidades preparadas 

pela técnica do ART, mesmo que localizadas em áreas de superfície mastigatória, foi 

considerado aceitável, dadas as circunstâncias em que os dentes cariados eram 
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rotineiramente extraídos para alivio de dor (WILSON; MCLEAN, 1988; 

PHANTUMVANIT et al., 1996; FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1998). 

Observou-se que tais restaurações se comportaram melhor que o esperado, 

levando os fabricantes a melhorarem as características físicas dos CIVs, resultando 

na comercialização dos CIVs de alta viscosidade (PHANTUMVANIT et al., 1996; 

FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1998; GUGGENBERGER; MAY; STEFAN, 1998). 

De acordo com Guggenberger, May e Stefan (1998), o aumento da proporção 

pó-líquido, liofilização do ácido e agregação ao pó e/ou o aumento do peso molecular 

do poliácido contribuíram para o surgimento dos CIVs de alta viscosidade com 

consequente melhoria das propriedades mecânicas. 

Uma meta-análise sobre a eficácia das restaurações de ART mostrou que 

quando utilizados os CIVs de alta viscosidade as taxas de sucesso foram 

significativamente maiores em comparação com os CIVs de média viscosidade 

(VAN'T HOF et al., 2006). Dessa forma, o ART passou a ter um material restaurador 

que atendesse as necessidades da técnica (FRENCKEN, 2010). 

Com relação à liberação de flúor, os CIVs de alta viscosidade liberam menores 

quantidades de flúor já que essa liberação é influenciada pela solubilidade do cimento 

(ROTHWELL; ANSTICE; PEARSON,1998; BERTACCHINI et al., 1999; KHOUW-LIU; 

ANSTICE; PEARSON, 1999; YIP; LAM; SMALES, 1999). Acredita-se que essa 

propriedade esteja relacionada à maior proporção entre pó e líquido ou, ainda, a 

mudanças na composição desses materiais. Outras características importantes do 

CIV são seu recarregamento por meio dos produtos fluoretados que o paciente faz 

uso no cotidiano e posterior liberação para o meio bucal (ROTHWELL; ANSTICE; 

PEARSON, 1998; UEMATSU et al., 1999; RAGGIO, 2001). Apesar da diminuição na 

liberação de flúor, os CIVs indicados para o ART inibiram a formação de lesão de cárie 

artificial in vitro de maneira semelhante a um CIV modificado por resina (SMALES; 

GAO, 2000; TAKEUTI, 2002). 

Quanto à adaptação marginal relacionada à adesão do material, alguns 

estudos mostram que lesões de cárie nas margens das restaurações de CIVs de alta 

viscosidade são baixas (TAIFOUR et al., 2002; LO et al., 2007; FARAG et al., 2009; 

ZANATA et al., 2011). Esse fato corrobora com os resultados de uma revisão 

sistemática que mostrou que restaurações de CIVs tinham maior efeito preventivo 
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quando comparado às restaurações de amálgama (MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 

2011). 

Embora os CIVs apresentem muitas propriedades positivas, eles ainda 

apresentam algumas propriedades considerados inferiores a seus concorrentes 

diretos, como as resinas compostas e amálgama. A fim de superar as propriedades 

mecânicas pobres dos CIVs, várias modificações foram introduzidas no pó e no líquido 

do cimento como incorporação de apatita bioativa, zircônia, zinco, óxido de estrôncio, 

fibras, aço inoxidável, sílica, dentre outras (KERBY; BLEIHOLDER, 1991; DEB; 

NICHOLSON, 1999; LOHBAUER et al., 2003; TJANDRAWINATA et al., 2004; BOYD; 

TOWLER, 2005; GU et al., 2005a, 2005b; ZOERGIEBEL; ILIE, 2013). Desde então, 

os CIVs estão sendo cada vez mais utilizados na prática clínica, sendo, muitas vezes, 

citados como substitutos do amálgama ou das resinas compostas (FORSTEN; 

MOUNT; KNIGHT, 1994; FRANKENBERGER; SINDEL; KRÄMER, 1997; BERG, 

1998; CROLL, 1998). 

Padronização da dosagem e manipulação do cimento, são alguns dos 

problemas mais comuns enfrentados pelos dentistas (GROSSMAN; 

MICKENAUTSCH, 2002; FRENCKEN, 2010; GUGLIELMI et al., 2011). Dessa forma, 

os CIVs encapsulados garantem a proporção pó/líquido fixa recomendada pelo 

fabricante, otimizando as propriedades do material (KILPATRICK; MCCABE; 

MURRAY, 1994; BROOKS et al., 1997; MORABITO; DEFABIANIS, 1997; MITCHELL; 

ORR; RUSSELL, 1998; NOMOTO; MCCABE, 2001). Além disso, a mistura mecânica 

de um CIV de alta viscosidade reduziu significativamente os níveis de micro infiltração 

marginal em restaurações de classe II quando comparada a manipulação manual 

(FERREIRA et al., 2007). Em um estudo em que o CIV de alta viscosidade 

encapsulado foi utilizado, as restaurações de ART mostraram uma taxa de sobrevida 

acumulada em superfície única e múltipla de 85% e 77% após 5 anos (FARAG et al., 

2009). Portanto, o uso de CIV de alta viscosidade na forma encapsulada, seria um 

fator a mais no aumento das taxas de sucesso das restaurações de ART (DOWLING; 

FLEMING, 2008, 2009).  

Molina et al. (2013) compararam as resistências à compressão, tração 

diametral e flexão de dois CIVs encapsulados, Equia Fil (GC, Tóquio, Japão) e Chemfil 

Rock (Dentsply Caulk, Milford, EUA) e dois CIVs não encapsulados, Fuji 9 Gold Label 

(GC, Tóquio, Japão) e Ketac Molar Easymix (3M ESPE, Seefeld, Alemanha). Os dois 
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CIVs encapsulados apresentaram valores significativamente maiores quanto às 

propriedades mecânicas testadas, sendo que o Equia Fil apresentou valores 

significativamente maiores para todas as propriedades quando comparado ao Chemfil 

Rock. 

Outro estudo comparou o Equia Fil (GC, Tóquio, Japão) com outro CIV 

encapsulado, Riva Self Cure (SDI, Dublin, Irlanda), concluindo que o Equia Fil foi mais 

bem-sucedido do que o Riva SC no que diz respeito à cor, adaptação marginal, forma 

anatômica e taxa de retenção após um período de seis anos de avaliação clínica 

(TÜRKÜN; KANIK, 2016). 

Mickenautsch (2016) analisaram o estado da arte das restaurações diretas 

em dentes permanentes posteriores usando CIVs de alta viscosidade e concluiu que 

quando utilizado em restaurações de ART apresentaram um desempenho clínico 

semelhante às restaurações de amálgama. No ano seguinte, Kielbassa et al. (2017) 

sugeriram que o promissor CIV de alta viscosidade Equia Fil poderia, de fato, ser uma 

boa alternativa para o amálgama dentário em países nos quais os serviços de saúde 

não cobrem as resinas compostas ou em situações em que as pessoas têm alergias 

à polímeros. 

 

 

2.7  RESINA COMPOSTA 

 

Ainda, os padrões de beleza no cenário mundial modernizado de hoje são 

uma realidade do cirurgião-dentista no qual se depara com um número cada vez maior 

de pacientes com preocupações estéticas em relação à aparência de seus dentes. A 

crescente busca por um sorriso perfeito, aliada a um bom desempenho funcional, tem 

impulsionado a melhoria e desenvolvimento de materiais restauradores adesivos.  

A resina composta (RC) é o material restaurador mais utilizado em 

restaurações estéticas diretas (SOUZA et al., 2007; NIU et al., 2009). Seu surgimento 

ocorreu na década de 1960 como uma alternativa ao cimento de silicato e à resina 

acrílica, os quais eram os únicos materiais restauradores utilizados em restaurações 

estéticas naquela época (BOWEN, 1962).  
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No início da década de 1980, a RC até então usadas em dentes anteriores, 

passou a ser indicada em dentes posteriores (MAIR, 1998). No entanto, esta 

transferência foi prematura quando constatadas por estudos clínicos que o material 

aplicado aos dentes posteriores apresentava inadequada resistência ao desgaste, 

infiltração marginal, cárie secundária e falta de contato proximal (RITTER, 2001; 

LOPES et al., 2002). A partir de então, houve grandes e constantes transformações a 

fim de aperfeiçoar suas propriedades físicas, tornando-a mais apropriada para a 

restauração dentária de cavidades em dentes posteriores (ST-GEORGES et al., 2003; 

AGUIAR et al., 2005).  

As resinas compostas (RCs) são materiais obtidos por meio da associação de 

uma matriz orgânica (BIS-GMA – bisfenol glicidil metacrilato) a partículas inorgânicas 

(quartzo, sílica coloidal) envolvidas por um agente de união (vinil silano) (MOSZNER; 

KLAPDOHR, 2004; SINVAL et al., 2008). Monômeros de baixa viscosidade, como 

TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) e EDGMA (etileno glicol dimetacrilato) são 

adicionados à RC para diminuir a viscosidade da matriz orgânica, facilitando sua 

manipulação e inserção na cavidade (RUYTER; SJOVIK, 1981). 

A união da RC ao esmalte dentário é conseguida por meio do 

condicionamento com ácido fosfórico, através de um mecanismo de embricamento 

micromecânico e formação de tags resinosos, garantindo, assim, estabilidade do 

material e proteção do complexo dentina-polpa (WATANABE et al., 2008). 

Para adesão à dentina, novos sistemas adesivos procuram condicioná-la com 

um ácido de concentração não muito alta ou não requerem condicionamento algum 

nesta estrutura do dente, a fim de permitir a formação de uma fina camada híbrida e 

efetivo vedamento cavitário e consequente proteção pulpar (TAY; PASHLEY, 2001; 

VAN MEERBEEK et al., 2003; FERRACANE, 2011). 

Os principais motivos da substituição de restaurações de resina composta são 

o desenvolvimento de cárie secundária e fratura da restauração (MAAS et al., 2017).  

A cárie secundária está relacionada diretamente à qualidade e longevidade 

da interface adesiva com a superfície dentária (HASHIMOTO et al., 2000; ABDALLA; 

FEILZER, 2008). Alguns estudos têm demonstrado que ocorre uma redução nos 

valores de resistência adesiva na dentina, o que é refletido pela taxa de falhas anuais 

que variam entre 1,8% a 10% dependendo da estratégia adesiva utilizada 
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(HASHIMOTO et al., 2000; CARRILHO et al., 2007; BRESCHI et al., 2008; VAN 

LANDUYT et al., 2010; VAN MEERBEEK et al., 2010; MARCHESI et al., 2013; 

OPDAM et al., 2014). Tais falhas são atribuídas ao processo de degradação que 

ocorre na camada híbrida (CARRILHO et al., 2007; BRESCHI et al., 2008).  

Estratégias e materiais vem sendo desenvolvidos com a finalidade de impedir 

ou dificultar esta degradação, como a incorporação de componentes bioativos aos 

sistemas adesivos, utilização de inibidores enzimáticos, remineralização biomimética 

e biomodificação do colágeno por agentes promotores de ligações cruzadas (TAY; 

PASHLEY, 2008; BRESCHI et al., 2010; MAZZONI et al., 2013; REIS et al., 2013). 

Já a fratura está relacionada às propriedades mecânicas intrínsecas da resina 

composta, bem como ao desenho da cavidade, quantidade e qualidade da estrutura 

dentária de suporte e oclusão (FERRACANE, 2011). 

Os compósitos dentários são materiais versáteis cujo uso vem crescendo 

desde sua introdução há mais de 50 anos. O uso expandido desses materiais devido 

à sua ampla gama de aplicações exige uma grande demanda de suas propriedades e 

desempenho, além de grande investimento em pesquisas e desenvolvimento. Embora 

o estado da arte dos compósitos dentários represente uma abundância de opções 

para o clínico, os profissionais experientes exigem um nível de prova clínica elevado 

antes de mudarem de marca comercial ou produto. Isto vale, não só para os 

compósitos resinosos, mas também para todas as opções de materiais restauradores. 

Dessa forma, vemos um grande avanço nos compósitos resinosos em termos de 

propriedades mecânicas, contração de polimerização, adesão simplificada às 

superfícies e inclusão de agentes antibacterianos ou de compostos capazes de 

promover reminenalização às estruturas dentárias (FERRACANE, 2011). 

Rasines Alcaraz et al. (2014) realizaram uma revisão sistemática e concluíram 

que não se pode sugerir que as resinas compostas apresentem maiores taxas de 

falhas e maior risco para cárie secundária do que as restaurações de amálgama 

devido às fracas evidências científicas existentes. Dessa forma, com a Convenção de 

Minamata e redução do uso de mercúrio em várias áreas, inclusive a odontológica, as 

restaurações de resina composta são consideradas alternativas viáveis às 

restaurações de amálgama (KIELBASSA et al., 2017). Por isso, em estudos que 

buscam novas alternativas restauradoras, as resinas compostas devem ser 

consideradas controle. 
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2.8  RESTAURAÇÕES DE CLASSE II DE ART E RESINA COMPOSTA EM DENTES 

PERMANENTES 

 

A primeira meta-análise realizada sobre a qualidade do Tratamento 

Restaurador Atraumático (ART) foi há mais de 10 anos e não comtemplava 

restaurações de superfícies múltiplas na dentição permanente (VAN'T HOF et al., 

2006). 

Seis anos depois, de Amorim, Leal e Frencken (2012) mostraram que para as 

restaurações de ART de superfície múltipla em dentes permanentes, a sobrevida 

média ao longo de um ano foi de 86%. A meta-análise também mostrou diversidade 

nas taxas de sobrevida de restaurações de ART entre os estudos de diferentes países 

e dentro dos países, tendo sido discutida a influência do critério de avaliação utilizado 

sobre as taxas de sobrevida (critério de avaliação do ART e critério do Serviço de 

Saúde Pública dos Estados Unidos – USPHS - United States Public Health System). 

Utilizando o critério de avaliação do ART, a probabilidade de taxas mais baixas de 

sobrevivência em comparação com o critério do USPHS é real. Esse aspecto foi 

claramente demonstrado em estudo de 10 anos de sobrevivência de restauração de 

ART, o qual relatou uma sobrevivência 27% maior para as restaurações de múltiplas 

faces, quando o critério do USPHS foi utilizado (ZANATA et al., 2011). 

Em termos de influência dos operadores no desempenho das restaurações de 

ART, os estudos mostram um efeito direto do treinamento prévio dos operadores com 

o grau de sucesso das restaurações (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996; 

MALLOW; DURWARD; KLAIPO, 1998; MICKENAUTSCH; RUDOLPH, 2001; DE 

SOUZA et al., 2003; TAIFOUR et al., 2003; FRENCKEN; HOLMGREN, 2004; 

BRESCIANI et al., 2005; CEFALY et al., 2005; LO et al., 2007). Quando a técnica do 

ART foi realizada por operadores inexperientes, os resultados foram estatisticamente 

piores do que quando realizados por operadores treinados e experientes 

(FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996; MALLOW; DURWARD; KLAIPO, 1998; 

FRENCKEN; HOLMGREN, 2004). 

Cefaly et al. (2013) mostraram que desempenho clínico de restaurações de 

ART de superfícies múltiplas foi considerado satisfatório tanto para o cimento de 

ionômero de vidro (CIV) de alta viscosidade quanto para o CIV modificado por resina, 

apresentando altos índices de sucesso após três anos.  
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Uma revisão sistemática mostrou que a longevidade das restaurações de ART 

foi igual ou superior às restaurações de amálgama em seguimento de até 6,3 anos, 

dependendo do local em que a restauração se localiza no arco (MICKENAUTSCH; 

YENGOPAL; BANERJEE, 2010). 

Como existem poucos estudos sobre o uso de restaurações de ART em 

cavidades de superfície múltipla em dentes permanentes, pesquisas adicionais são 

necessárias neste aspecto (HOLMGREN; ROUX; DOMÉJEAN, 2013). 

Estudos recentes buscam encontrar novas alternativas que possam 

proporcionar maior longevidade às restaurações de múltiplas superfícies usando 

cimentos de ionômero de vidro (CIVs) em dentes permanentes. 

Uma dessas alternativas foi o desenvolvimento de CIVs de alta viscosidade 

encapsulados que possibilitaram um aumento na resistência flexural desses materiais 

(MOLINA et al., 2013). 

Klinke et al. (2016) avaliaram dois CIVs de alta viscosidade em restaurações 

de classe I e II e observaram que os materiais não apresentaram diferenças entre eles 

nas cavidades classe I, enquanto que o Equia Fil (GC Corporation, Tóquio, Japão), 

encapsulado, apresentou melhor desempenho nas restaurações de classe II em 

relação ao Fuji 9 Gold Label (GC Corporation, Tóquio, Japão), não encapsulado. 

Outra medida que pode aumentar a longevidade das restaurações de 

múltiplas faces de CIVs é a confecção de nichos de retenção, próximos da junção 

amelodentinária, utilizando instrumento rotatório (BARATA et al., 2008) ou 

instrumentos manuais (NAVARRO et al., 2013). 

Barata et al. (2008) investigaram, in vitro, o efeito dos sulcos de retenção 

realizados com instrumento rotatório na resistência à fratura das restaurações classe 

II de CIVs. Houve diferença significativa entre os grupos (com e sem retenção), 

mostrando que as retenções realizadas podem influenciar positivamente a sobrevida 

das restaurações. 

Na abordagem do ART, as retenções são realizadas com instrumento manual. 

Navarro et al. (2013) avaliaram a influência dos sulcos retentivos nas restaurações 

classe II de ART utilizando dois CIVs de alta viscosidade encapsulados, Chemfil Rock 

(Dentsply Caulk, Milford, EUA) e Equia Fil (GC Corporation, Tóquio, Japão). Os 

autores concluíram que as ranhuras de retenção feitas com instrumentos manuais 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yengopal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19688227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banerjee%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19688227
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melhoraram a resistência à fratura de restaurações de classe II da ART, não havendo 

diferença entre os materiais. 

Opdam et al. (2014), através de uma meta-análise concluíram que o número 

de superfícies das restaurações de resina composta e o risco de cárie do indivíduo 

interfere significativamente na sobrevida das restaurações.  

Casagrande et al. (2017) avaliaram restaurações convencionais de 

superfícies única e múltiplas em dentes permanentes, utilizando CIVs modificados por 

resina e resina composta, após escavação total ou seletiva do tecido dentário cariado. 

Os autores concluíram que todas as restaurações apresentaram longevidade limitada 

independentemente do método de escavação e que uma boa prevenção em saúde 

bucal em indivíduos com alto risco à cárie poderia desempenhar um papel importante 

na longevidade dessas restaurações. 

Um estudo mais recente, que comparou clinicamente restaurações 

convencionais com o Equia Fil (GC Corporation, Tóquio, Japão) e com resina 

composta, evidenciou que ambos os materiais apresentaram um bom desempenho 

clínico para as restaurações de dentes posteriores durante a avaliação de 6 anos, 

tanto para classe I como para classe II sendo que nenhum dos materiais mostrou-se 

superior ao outro (GURGAN et al., 2016). 

Molina et al. (2014) foram os primeiros a realizar um estudo comparando o 

sucesso de restaurações de classe II de ART e resina composta, em dentes 

permanentes. Os autores propunham validar o ART como protocolo de tratamento de 

pacientes com deficiência cognitiva. Eles obtiveram, neste estudo preliminar, 97,8% 

de sucesso para as restaurações de ART e 90,5% de sucesso para as restaurações 

de resina composta. Em 2017, no segmento do mesmo estudo eles obtiveram 94,8% 

e 82,8% de sucesso, para as restaurações de ART e de resina composta, 

respectivamente (MOLINA et al., 2017). 

Mickenautsch e Yengopal (2015) realizaram uma revisão sistemática e 

concluíram que é impossível afirmar a superioridade das restaurações de resinas 

compostas sobre as restaurações de cimento de ionômero de vidro de alta 

viscosidade, em cavidades de superfície única e múltiplas, tanto em dentes decíduos 

quanto em permanentes. Afirmam, ainda, que há carência de ensaios clínicos 
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randomizados e paralelos com alta validade interna para poderem indicar a 

superioridade de um material ou outro.  

Em função da grande variedade de produtos odontológicos que são lançados 

constantemente no mercado mundial, a seleção do material restaurador ideal torna-

se uma difícil tarefa para o clínico. Previamente aos ensaios clínicos, os testes 

laboratoriais são de fundamental importância na orientação dos profissionais acerca 

da escolha do material (FRANKENBERGER et al., 2007). No entanto, os ensaios 

clínicos continuam a ser a melhor forma de coletar evidências científicas sobre a 

eficácia dos materiais ou técnica restauradora já que, in vivo, todos os fatores de 

envelhecimento são reproduzidos, respaldando assim, a prática clínica diária (VAN 

MEERBEEK et al., 2010). 

Além disso, de acordo com a “American Dental Association” (ADA) que é o 

órgão de normatização odontológica do “American National Standards Institute” 

(ANSI) e a “International Organization for Standardization” (ISO), um material dentário 

após ter passado por testes laboratoriais iniciais, deve ser submetido a avaliações 

clínicas (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2001; MARSDEN; SHAHTOUT, 

2014). 

Diante da revisão da literatura apresentada, a eficácia do CIV de alta 

viscosidade e alta resistência flexural precisava ser testada como possível sucedâneo 

do amálgama dentário. Devido a carência de ensaio clínico randomizado e paralelo 

com alta validade interna que aponte a superioridade de um material ou outro, este 

estudo avaliou a efetividade de restaurações de classe II de ART, com retenções 

adicionais nas caixas proximais, em dentes permanentes, usando cimentos de 

ionômero de vidro de alta viscosidade e alta resistência flexural, em comparação com 

restaurações de classe II convencionais de resina composta. 

 



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

A hipótese nula testada é: não há diferença na taxa de sucesso de 

restaurações de classe II de ART com cimento de ionômero de vidro de alta 

viscosidade, em dentes permanentes, com sulcos de retenção próximos da junção 

amelo-dentinária, em comparação com restaurações de classe II convencionais de 

resina composta após 24 meses. 

 



 



 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Este estudo faz parte de um Projeto Multicêntrico e Internacional, que visa 

observar o efeito dos sulcos de retenção proximal sobre as taxas de sucesso das 

restaurações de classe II de ART em dentes decíduos, bem como a efetividade das 

restaurações de classe II de ART, com sulcos de retenção proximais, em dentes 

permanentes, usando cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade, em 

comparação com restaurações de classe II convencionais de resina composta.  

O projeto está sendo desenvolvido em Bauru (avaliação em dentes 

permanentes e decíduos), Brasília (avaliação em dentes decíduos), Lima (avaliação 

em dentes decíduos) e Córdoba (avaliação em dentes permanentes). 

 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – USP e pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), CAAE 24012913.0.1001.5417 (Anexo A), segundo a resolução nº 

466 do Conselho Nacional de Saúde e no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, sob 

o número RBR-2jmbvt (Anexo B). Os participantes e seus responsáveis foram 

informados sobre as condutas terapêuticas e os riscos da pesquisa e somente 

participaram desta após leitura e assinatura do Termo de Assentimento (participante) 

– Apêndices A e B, e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(responsável ou participante) – Apêndices C e D. 

 

 

4.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Foi desenvolvido um ensaio clínico randomizado, paralelo e sem mascaramento, 

para responder a hipótese formulada, composto por um grupo teste, restaurações de 

classe II de ART contendo sulcos de retenção proximais com CIV de alta resistência, e 

um grupo controle, restaurações de classe II convencionais com resina composta, em 
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dentes permanentes de crianças, adolescentes e adultos de 8-28 anos de idade. Após 

períodos de 6, 12 e 24 meses as restaurações foram analisadas por dois examinadores 

independentes utilizando os critérios do ART (FRENCKEN et al., 1996) e o critério do 

USPHS modificado (USPHS - United States Public Health System) (ZANATA et al., 

2011). 

Para o delineamento do estudo foram seguidas as diretrizes do “Standard 

Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT)” (Anexo C). 

 

 

4.3  POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em escolares da rede pública dos municípios de 

Agudos, Bauru e Dois Córregos. 

 

 

4.4  CÁLCULO AMOSTRAL 

 

Foi determinado o tamanho amostral (n), utilizando a fórmula de 

comparação entre proporções para teste bicaudal. Adotou-se nível de significância 

(Zα) e poder estatístico (Zβ) em 5% e 80%, respectivamente. As proporções de 

não efetividade dos materiais testados obtidas na literatura são de 18% para o 

CIV (CEFALY et al., 2013), considerados apenas os dados relativos às 

restaurações de classe II do Ketac Molar e de 3% para a resina composta 

(DEMARCO et al., 2012). Para compensar eventuais perdas foram acrescidos 20% 

ao valor encontrado. Com isso, o n estimado foi de 77 restaurações para cada grupo 

(http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/amostra.html). 

 

 

4.5  SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para selecionar as 154 cavidades, um levantamento epidemiológico de saúde 

bucal foi realizado (será detalhado a seguir – item 4.6), por 4 examinadores treinados 

e calibrados.  
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Os critérios de inclusão foram: crianças, adolescentes e adultos com boa 

saúde geral, com até duas cavidades de classe II em dentes permanentes sem 

envolvimento pulpar ou dor de dente. 

Os critérios de exclusão foram: crianças, adolescentes e adultos 

apresentando dentes com mobilidade, mais de duas cavidades classe II em dentes 

permanentes, oclusão paranormal, aparelho ortodôntico e mal comportamento. 

 

 

4.6  LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Inicialmente, a busca por participantes no estudo foi feita nas escolas da rede 

pública e nos serviços odontológicos dos postos de saúde do município de Bauru. Em 

função da enorme dificuldade em se encontrar sujeitos para a pesquisa, buscou-se 

novos centros para coleta dos dados. Para isto, buscamos aprovação para realização 

da pesquisa pelas autoridades competentes.  

Foi conseguida autorização do CEP local para incluirmos os municípios de 

Dois Córregos (80 Km de Bauru) e Agudos (10 km de Bauru) para completar a 

amostra. Foram examinados 24.000 indivíduos para se conseguir a amostragem 

pretendida.  

Para aqueles indivíduos que se enquadravam nos critérios de inclusão da 

pesquisa, foram coletados dados importantes relativos à saúde bucal: CPOD, Índice 

de Placa Visível (IPV), Índice de Sangramento Gengival (ISG), diagnóstico de cárie 

pelo índice CAST, identificação do elemento dentário a ser incluído no estudo, bem 

como dados relativos à oclusão, contato proximal e tamanho da cavidade (Apêndice 

E) (Figura 1). Além disso, alguns desses dados, tamanho da cavidade e CPOD, foram 

utilizados para randomização dos dentes nos diferentes grupos do estudo. 
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Figura 1 -  Levantamento epidemiológico na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental 
Coronel Leite, Agudos – SP, Brasil 

 

Alguns detalhes sobre as anotações das fichas encontram-se abaixo: 

• Presença de dor de dente 

Os participantes foram solicitados a informar sobre dentes com dor e dizer 

quantos e quais eram eles. 

• Índice de placa visível (IPV) 

O IPV foi avaliado pela inspeção visual, sem a utilização de corantes para 

evidenciação da placa dentária, de acordo com os critérios de Alaluusua e 

Malmivirta (1994) nas superfícies vestibulares de todos os dentes (decíduos e 

permanentes). O escore 0 foi conferido para ausência e 1 para presença de placa 

dentária. Ao final, para cada criança o IPV foi convertido em um valor percentual, 

no qual somou-se a quantidade de dentes que apresentaram escore 1 e dividiu-se 

pelo número de dentes presentes na boca da criança, e depois se multiplicou esse 

valor obtido por 100. 

• Índice de sangramento gengival (ISG) 

Primeiramente, sob a supervisão de um cirurgião-dentista, os participantes 

higienizaram os dentes com auxílio de uma escova dental com creme dental 

fluoretado (Colgate Tripla Ação®, 1.450 PPM de flúor) e fio dental. A presença ou 

ausência de sangramento gengival foi avaliada utilizando a sonda CPI – Community 

Periodontal Index (índice periodontal comunitário) da OMS (ponta em forma de esfera, 

com 0,5 mm de diâmetro) nas superfícies vestibulares e linguais de todos os dentes, 

de acordo com os critérios de Ainamo e Bay (1975). Nos casos em que ocorreu 
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sangramento até́ 10 segundos após a sondagem foi conferido o escore 1 (presença 

sangramento gengival). Quando não se observou sangramento foi dado escore 0 

(ausência de sangramento gengival). Após o exame de todos os dentes, o ISG 

correspondeu a porcentagem de dentes afetados, somando-se a quantidade de 

dentes que apresentaram escore 1 divididos pelo número de dentes presentes na 

boca da criança e depois multiplicou-se esse valor por 100. 

• Diagnóstico de cárie 

Utilizou-se o índice de cárie CAST (The Caries Assessment Spectrum and 

Treatment) (FRENCKEN et al., 2011). Cada dente recebeu um código de 0 a 9, 

dependendo da gravidade da lesão cariosa (Quadro 1). 

 

Característica Código Descrição 

Hígido 0 Sem evidência visível de lesão cariosa presente. 

Selante 1 Fossas e fissuras cobertas por material selador. 

Restauração 2 Cavidade restaurada. 

Esmalte 3 
Mudança visível em esmalte (descoloração), com ou sem ruptura 
localizada. 

Dentina 

4 
Descoloração na dentina, que podem ou não apresentar uma ruptura 
localizada visível de esmalte. 

5 Cavitação em dentina. A câmara pulpar está preservada. 

Polpa 6 
Envolvimento da câmara pulpar. Cavitação atinge a câmara pulpar ou 
apenas fragmentos radiculares estão presentes. 

Abscesso/Fístula 7 
Inchaço contendo pus relacionado a um dente com envolvimento 
pulpar. 

Perda 8 Dente removido por cárie. 

Outros 9 Não corresponde a nenhuma das descrições anteriores. 

Quadro 1 - Índice CAST e seus componentes com respectivos códigos e descrição 

 

• Tamanho da cavidade 

As lesões de cárie classe II selecionadas foram classificadas quanto ao 

tamanho da cavidade de acordo com três categorias possíveis: 
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a) pequena: lesão de cárie restrita ao limite das arestas próximo-linguais e 

próximo-vestibulares (região 1); 

b) média: lesão de cárie envolvendo mais do que o limite das arestas 

próximo-linguais ou próximo-vestibulares (compreende a região 1 e 2 para 

vestibular ou lingual na mesial ou distal); 

c) grande: lesão de cárie envolvendo mais do que o limite das arestas 

próximo-linguais e próximo-vestibulares (compreende a região 1 e a 

posição 2 tanto pela vestibular quanto pela lingual na mesial ou distal) 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Diagrama indicando a classificação da 
extensão da lesão de cárie interproximal  

 

A fim de representar a população do estudo, foram coletadas informações 

como sexo, idade, dor de dente, IPV, ISG e diagnóstico de cárie pelo índice CAST de 

escolares oriundos de três escolas municipais das quais vieram a maior parte da 

amostragem (N=598). 

O Quadro 2 apresenta os códigos e descrições que foram utilizados para 

calcular os escores do CPOD para comparação com o instrumento CAST. As 

contagens do CPOD obtidas através do instrumento CAST, foram calculadas da 

seguinte forma: Cariado = código 5-7, Perdido = código 8 e Restaurado = código 2. A 

prevalência de cárie dentária de acordo com o CAST é apresentada de duas maneiras: 

a) de acordo com a justificativa CAST, considerando apenas lesões atuais da cárie 

(códigos 4-7 para lesões da dentina ou códigos 3-7 para lesões de esmalte e dentina) 

e; b) para comparação com o critério da OMS (CPOD) considerando a experiência da 

cárie (códigos 2, 5-8). 
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CAST CPOD 

Dentes decíduos e permanentes Dentes decíduos Dentes permanentes 
Descrição 

Código Descrição Código 

0 Hígido A 0 Hígido 

1 Selante, parcial ou total F 6 Selante em fissura 

2 Restauração, direta ou indireta D 3 Restaurado, sem cárie 

  G 7 Ponte, coroa ou implante 

3 Lesão de esmalte A 0 Hígido 

4 Lesão em dentina não cavitada A 0 Hígido 

5 Lesão de dentina cavitada B 1 Cariado 

  C 2 Restaurado, com cárie 

6 Envolvimento pulpar B 1 Cariado 

7 Abcesso/fístula B 1 Cariado 

8 Perdido por cárie E 4 Perdido, por cárie 

9 Outras razões - 9 Não registrado 

  - 5 Perdido, por outra razão 

  - 8 Não irrompido (coroa) 

  T T Trauma 

Fonte: SOUZA et al., 2014. 
CAST= The Caries Assessment Sprectrum and Treatment; CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados. 

Quadro 2 - Códigos e descrição do CAST e sua relação com o CPOD 

 

 

4.7  RANDOMIZAÇÃO 

 

Somente aquelas crianças ou adolescentes cujos pais ou o próprio 

participante assinaram o TCLE foram incluídos no estudo. A randomização 

estratificada foi executada subdividindo cavidades classe II em dois grupos 

homogêneos. O tamanho da cavidade e a experiência de cárie (CPOD) foram as 

variáveis de estratificação, nesta ordem. 

Para a randomização estratificada considerou-se o dente como unidade 

amostral. Dada a grande dificuldade em se obter o número calculado de cavidades 

tipo classe II, os participantes foram inicialmente triados e em uma planilha Excel os 

dentes triados foram listados com a indicação do tamanho da cavidade e com o índice 

de cárie do paciente. Para que houvesse uma distribuição homogênea destes dois 

fatores entre os dois grupos de estudo, os dentes foram ordenados nesta planilha 

Excel inicialmente pelo índice de cárie e divididos em dois conglomerados, sendo o 

primeiro com os menores valores de CPOD e o segundo com os maiores valores. 
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Após esta divisão, em cada um destes conglomerados foi feita a ordenação dos 

dentes pelo tamanho da cavidade e em seguida cada uma destas metades foi dividida 

em duas partes, totalizando quatro conglomerados a saber: 

• menores índices de cárie e menores tamanhos de cavidade; 

• menores índices de cárie e maiores tamanhos de cavidade; 

• maiores índices de cárie e menores tamanhos de cavidade; 

• maiores índices de cárie e maiores tamanhos de cavidade. 

Após esta divisão em quatro quartos, usando-se a função “aleatório” do Excel, 

os dentes foram sorteados para cada um dos dois grupos experimentais dentro de 

cada um destes quatro quartos, garantindo-se total imparcialidade no processo de 

randomização e alocação das unidades amostrais. Após esta randomização, foram 

feitos testes estatísticos comprobatórios para a certificação de que os fatores 

utilizados na randomização foram igualmente divididos entre os grupos experimentais, 

realizando-se um teste t para amostras independentes na comparação entre os 

índices de cárie dos dois grupos experimentais e um teste de Mann-Whitney para a 

comparação dos tamanhos das cavidades dos dois grupos. Para ambos os casos o 

valor de p não poderia ser menor do que 5%, o que garantiria semelhança entre os 

grupos no baseline. 

 

 

4.8  PROTOCOLOS DE TRATAMENTO 

 

Todo o tratamento restaurador no município de Bauru foi realizado nas 

instalações das escolas e no CPC da Faculdade de Odontologia de Bauru – 

Universidade de São Paulo (FOB-USP). Em Dois Córregos, o tratamento restaurador 

foi realizado nas escolas do município e em um consultório odontológico particular 

emprestado. Em Agudos o tratamento restaurador foi realizado nas escolas e no 

Centro Integrado de Saúde (CIS) do município. As Figuras 3 e 4 ilustram bem os 

atendimentos. 
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Figura 3 - Atendimento na Escola Estadual 
Benedito Guerreiro, Dois Córregos, SP 

– Brasil 

 

 

Figura 4 -  Atendimento em consultório particular, 

Dois Córregos, SP – Brasil 

 

Todas as restaurações foram realizadas por um único operador devidamente 

treinado e calibrado. Cada um dos procedimentos clínicos do estudo seguiu um 

protocolo padronizado, detalhado a seguir: 

 

• Grupo 1: restauração de classe II de ART com sulco retentivo 

-   Para a implementação deste protocolo foi utilizado o Kit de instrumentos 

para o ART produzidos pela SSWhite (Figura 5); 

-  o participante foi colocado na cadeira ou na mesa; 

-  isolamento relativo do campo operatório com rolos de algodão; 
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-  avaliação da lesão de cárie com espelho bucal (pode ser necessário 

ampliar a entrada da cavidade); 

-   uso de instrumentos afiados na pedra Norton (os instrumentos foram 

afiados a cada cinco atendimentos); 

-  remoção da dentina cariada com escavadoras de mão (início na junção 

dentina-esmalte); 

-  remoção do esmalte fragilizado; 

-  remoção da dentina cariada remanescente, tomando cuidado especial 

com a parede pulpar em cavidades profundas, usando a maior colher de 

dentina disponível; 

-  confecção dos sulcos retentivos, com a colher de dentina modificada 

número 15L (SSWhite, Rio de Janeiro, Brasil), localizados no sentido M-D 

aproximadamente 0,5 mm da junção amelodentinária. A retenção se 

estendeu do ângulo gengivo-vestibular ou gengivo-lingual até 0,5 mm da 

junção amelodentinária da margem oclusal. Os sulcos de retenção foram 

aproximadamente 0,8 mm de profundidade e 0,8 mm de largura (Figura 

6); 

-  limpeza da cavidade com uma bolinha de algodão molhada com água, 

seguida por uma seca; 

-  condicionamento com ácido poliacrílico a 20% (Cavity conditioner – GC 

Corporation, Tóquio, Japão), passando uma bolinha de algodão na 

cavidade durante 15 segundos; 

-  lavagem com uma bolinha de algodão umedecida com água durante 5 

segundos; 

-  secagem com bolinha de algodão (não utilizar a seringa) por 5 segundos; 

-  uso do sistema de matriz de aço e grampo Palodent (TDV, Pomarode, 

Brasil) e cunha de madeira; 

-  manipulação mecânica das cápsulas do Equia Fil (GC Corporation, 

Tóquio, Japão) por 10 segundos; 
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-  inserção imediata do Equia Fil (GC Corporation, Tóquio, Japão) em até 10 

segundos, colocando a ponta da seringa na parte inferior da cavidade e 

preenchendo-a para além de seus limites, até que o material se 

estendesse sobre as fissuras adjacentes; 

-  pressão com o dedo enluvado e vaselinado sobre o dente por 40 

segundos; 

-  remoção do excesso do cimento de ionômero de vidro com instrumentos 

cortantes manuais e um explorador na crista marginal; 

-  remoção da matriz; 

-  checagem da oclusão; 

-  verificação do ponto de contato com fio dental; 

-  limpeza de toda a superfície da restauração; renovação do isolamento 

com rolos de algodão e aplicação do Equia Coat (GC Corporation, Tóquio, 

Japão) seguida da fotopolimerização por 20 segundos; 

-  desenho na ficha clínica da localização exata da restauração, 

diferenciando a restauração do selamento das fissuras adjacentes. 

 

 

Figura 5 -  Kit do ART (SSWhite, Rio de Janeiro, Brasil) 
utilizado na pesquisa 
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Figura 6 -  (A) esquema da cavidade de classe II com o sulco confeccionado na parede vestibular 
da caixa proximal; (B) sulco sendo confeccionado na parede lingual da caixa proximal 
de um molar extraído; (C) sulco finalizado na parede lingual da caixa proximal de um 
molar extraído e (D) esquema com vista oclusal da cavidade de classe II com os sulcos 
confeccionados nas paredes vestibular e lingual da caixa distal de um pré-molar 
superior 

 

• Grupo 2: restauração de classe II de resina composta 

-  anestesia do dente a ser restaurado; 

-  isolamento absoluto do campo operatório; 

-  preparo das cavidades de classe II com brocas carbide # 245 e 330 (KG 

Sorensen, Cotia, Brasil) em alta velocidade; 

-  remoção do tecido cariado remanescente com brocas esféricas # 1, 2, 3 

(KG Sorensen, Cotia, Brasil) em baixa velocidade; 

-  acabamento das margens de esmalte na caixa proximal com recortadores 

de margem gengival, para remover o esmalte sem suporte da borda do 

preparo; 

-  aplicação de cimento de hidróxido de cálcio nas áreas mais profundas, 

quando necessário, seguido da aplicação de cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina (Vitrebond – 3M, Saint Paul, EUA); 

-   aplicação de cimento de ionômero de vidro modificado por resina 

(Vitrebond – 3M, Saint Paul, EUA); como forramento cavitário; 

-  condicionamento do esmalte com ácido fosfórico a 35% (FGM, Joinvile, 

Brasil) durante 15 segundos; 

-  lavagem abundante por 20 segundos com spray ar/água para remoção do 

gel e dos produtos da desmineralização; 

-  secagem da cavidade com papel absorvente; 

-  aplicação do adesivo autocondicionante (Single Bond Universal, 3M, Saint 

Paul, EUA) com microbrush ativamente em todas as superfícies da 

A B D C 
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cavidade por 20 segundos. Se o adesivo secasse antes de 20 segundos, 

era feito nova aplicação; 

-  evaporação do solvente com spray de ar aplicado gentilmente por 5 

segundos; 

-  fotopolimerização por 10 segundos; 

-  instalação do sistema de matriz de aço e grampo Palodent (TDV, 

Pomarode, Brasil) e cunha de madeira para restauração do contato 

proximal e da crista marginal; 

-  inserção da resina composta Filtek Z350 XT em incrementos (com 2 mm 

de espessura) e fotopolimerização durante 40 segundos com uma 

lâmpada de LED (Elipar FreeLight 2 luz LED™ 3M ESPE, Saint Paul, 

EUA); 

-  remoção dos excessos grosseiros com lâmina de bisturi e realização do 

ajuste oclusal com brocas de 12 lâminas FG 7803F (KG Sorensen, Cotia, 

Brasil) e T&F 7802 (Jet Carbide Burs, Quioto, Japão); 

-  o acabamento e polimento foi realizado imediatamente após a confecção 

das restaurações, utilizando brocas multilaminadas de 12 e de 30 lâminas 

(FF9904 da Jet Carbide Burs) e para o brilho final foram utilizados os 

discos de feltro da TDV juntamente com a pasta Poligloss. 

Durante o tratamento restaurador, o tempo do procedimento foi cronometrado, 

em segundos, considerando o intervalo de tempo entre o momento que o dentista 

removia os instrumentos da bandeja até quando os instrumentos eram devolvidos à 

bandeja. O tempo foi avaliado em dois momentos: 

-  tempo de limpeza: desde o momento que o dentista removia os 

instrumentos da bandeja até que terminasse de confeccionar os sulcos de 

retenção (ART) ou a limpeza da cavidade (resina composta); 

-  tempo de restauração: desde a colocação da matriz e cunha até a 

verificação da oclusão e do contato proximal e quando os instrumentos 

estivessem de volta na bandeja. 

Também foram coletados dados relativos à necessidade de anestesia e 

cooperação do paciente. 
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A documentação fotográfica foi realizada antes e após o tratamento e no 

controle clínico de 6, 12 e 24 meses. Para tal foi utilizada a Câmera Digital Canon 

EOS Rebel T5i 18.0 Megapixels, com lente EF 100MM F/2.8 MACRO USM, com 

auxílio de um espelho fotográfico.  

Além das restaurações que foram realizadas para a pesquisa, os 

pesquisadores se comprometeram a solucionar os problemas de saúde bucal que o 

participante da pesquisa apresentasse. Em Bauru, o tratamento complementar foi 

realizado pela equipe de dentistas do Centro de Pesquisa Clínica da FOB-USP e pela 

equipe de pesquisadores. Em Dois Córregos, aqueles participantes que ainda 

precisavam de assistência odontológica complementar foram encaminhados para 

uma dentista particular, a Dra. Monique Bregadioli. Muitos participantes da cidade de 

Agudos que ainda precisavam de tratamento odontológico complementar, foram 

atendidos pela própria equipe da pesquisa no Centro Integrado de Saúde (CIS) do 

município e no Centro de Pesquisa Clínica da FOB-USP.  

 

 

4.9 TREINAMENTO DOS EXAMINADORES, OPERADORES, ASSISTENTES E 

AVALIADORES 

 

O operador e os assistentes foram treinados na aplicação da técnica do ART, 

confecção de nichos adicionais e restauração convencional de resina composta. Os 

examinadores e assistentes foram treinados quanto a utilização do instrumento “The 

Caries Assessment Spectrum and Treatment” (CAST) e a anotação dos dados. Estas 

atividades foram realizadas no Centro de Pesquisa Clínica da FOB-USP, sob 

orientação e supervisão da Professora Doutora Maria Fidela de Lima Navarro e Jo 

Frencken, através de treinamento teórico, laboratorial e clínico. 

Os avaliadores foram treinados quanto aos critérios do ART (FRENCKEN et 

al., 1996) e do USPHS modificado (ZANATA et al., 2011) um mês antes de cada 

avaliação por meio de treinamento teórico. 

O operador foi o doutorando Rafael Menezes Silva, os assistentes foram a 

Profa. Dra. Maria Fidela de Lima Navarro, a Dra. Bhenya Ottoni Tostes e o graduando 

Paulo Henrique Martins Fernandes, e os avaliadores foram a mestranda Sofia Rafaela 

Velasco Maito e o Prof. Dr. Roosevelt da Silva Bastos. 
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4.10  COEFICIENTE DE CONFIABILIDADE 

 

A confiabilidade intra e inter-examinador (coeficientes Kappa) foi obtida no 

diagnóstico de cárie, na classificação do tamanho das cavidades e na avaliação das 

restaurações após 6, 12 e 24 meses em 10% dos participantes envolvidos.  

No diagnóstico de cárie e na classificação do tamanho das cavidades foi 

obtido um Kappa intra-examinador 1 de 0,86 e Kappa intra-examinador 2 de 0,84. O 

Kappa inter-examinador foi de 0,85.  

Nas avaliações, o Kappa intra-examinador 1 foi de 0,80 (6 meses), 0,80 (12 

meses) e 0,84 (24 meses) e Kappa intra-examinador 2 foi de 0,84 (6 meses), 0,80 (12 

meses) e 0,80 (24 meses). Foi conferido um Kappa inter-examinador de 0,82 (6 

meses), 0,80 (12 meses) e 0,82 (24 meses). 

 

 

4.11  AVALIAÇÃO 

 

Não houve a possibilidade de mascaramento, pois os participantes eram 

informados que poderiam receber diferentes tipos de restauração. Na técnica do ART 

foram utilizados apenas instrumentos manuais para o preparo cavitário e na 

restauração com resina composta foi aplicado anestesia e utilizado instrumento 

rotatório, de modo que os participantes sabiam qual material eles estavam recebendo. 

Por outro lado, os avaliadores sabiam qual o material restaurador estava sendo 

avaliado pelo fato dos materiais serem facilmente diferenciados durante a avaliação 

(Figura 7).   

Para auxiliar na análise, o registro das restaurações foi realizado na própria 

ficha de avaliação, em um gráfico no qual o operador desenhou a extensão e 

localização da restauração e dos selantes adjacentes na superfície do dente. Esse 

registro foi necessário para distinguir se a falha foi na restauração ou na extensão do 

selante do ART (Apêndice E). 

Nas restaurações classe II, a largura e profundidade dos defeitos marginais, 

o desgaste superficial e excesso ou falta de material foram medidos com auxílio da 
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sonda periodontal IPC ou CPI (Índice Periodontal Comunitário - Community 

Periodontal Index) ou ballpoint. 

As restaurações foram avaliadas utilizando os critérios do ART (FRENCKEN 

et al., 1996) (Apêndice E) e do USPHS modificados, conforme descrito por Zanata et 

al. (2011) (Apêndice F). As descrições dos critérios encontram-se nos Quadros 3 e 4. 

 

Código Descrição Definição 

1 Restauração presente e correta. Sucesso 

2 Pequeno defeito marginal e/ou desgaste com menos de 0,5 mm; sem necessidade de reparo. Sucesso 

3 Defeito marginal superior a 0,5 mm. Necessidade de reparo. Falha 

4 Desgaste superior a 0,5 mm. Necessidade de reparo. Falha 

5 Presença de cárie na interface da restauração. Necessidade de reparo. Falha 

6 Fratura da restauração e/ou dente. Necessidade de reparo. Falha 

7 Restauração ausente (perda completa). Falha 

8 Restauração ausente, outro tratamento restaurador foi realizado. Excluído 

9 Dente ausente devido à extração. Excluído 

10 Sintomatologia dolorosa ou envolvimento pulpar. Falha 

Quadro 3 - Critério do ART 
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Critério Código Descrição Definição 

Cor 

Alfa (A) 
Restauração combina perfeitamente com a tonalidade da 
estrutura dentária adjacente, praticamente imperceptível ao 
exame visual. 

Ideal 
Sucesso 

Bravo (B) 
Discrepância discreta entre a cor do material e da estrutura 
dentária. 

Satisfatória 
Sucesso 

Charlie (C) 
Discrepância grosseira entre a cor do material e da estrutura 
dentária. 

Inaceitável 
Falha 

Descoloração 
marginal 

Alfa (A) Não há evidência de descoloração na interface. 
Ideal 

Sucesso 

Bravo (B) Descoloração limitada a porção mais superficial da interface. 
Satisfatória 

Sucesso 

Charlie (C) Descoloração evidente e com penetração em direção pulpar. 
Inaceitável 

Falha 

Recidiva de 
cárie 

Alfa (A) Não há evidência de cárie ao longo da interface. 
Ideal 

Sucesso 

Charlie (C) Presença de cárie ao longo da interface. 
Inaceitável 

Falha 

Forma 
anatômica 

Alfa (A) Restauração mantém continuidade com a estrutura dentária. 
Ideal 

Sucesso 

Bravo (B) Presença de sub-contorno sem exposição de dentina. 
Satisfatória 

Sucesso 

Charlie (C) Perda de material expondo dentina. 
Inaceitável 

Falha 

Integridade 
marginal 

Alfa (A) Ausência de fenda detectável visualmente. 
Ideal 

Sucesso 

Bravo (B) 
Evidência visual de fenda ou descontinuidade sem exposição 
de dentina. 

Satisfatória 
Sucesso 

Charlie (C) Evidência de fenda com exposição de dentina. 
Inaceitável 

Falha 

Delta (D) Fratura ou perda da restauração. 
Inaceitável 

Falha 

Textura 
superficial 

Alfa (A) 
Textura similar a do esmalte, verificada visualmente ou pelo 
uso de sonda. 

Ideal 
Sucesso 

Bravo (B) Superfície áspera. 
Satisfatória 

Sucesso 

Charlie (C) 
Superfície rugosa o suficiente para impedir o deslize da 
sonda, presença de fendas, bolhas. 

Inaceitável 
Falha 

  Ausência do dente ou substituição por outro tratamento. 
Inaceitável 

Falha 

Quadro 4 - Critério do USPHS modificado 

 

Para o critério do ART foi considerado sucesso os códigos 1 e 2. Os códigos 

de 3 a 7 e 10 foram classificados como insucesso. Já os códigos 8 e 9 foram 

classificados como excluídos. Com relação ao critério do USPHS modificado os 

códigos Alfa e Bravo foram considerados sucesso, e os códigos Charlie e Delta foram 

classificados como insucesso. Quanto à qualidade da restauração, as classificadas 
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como ideal ou satisfatória eram consideradas sucesso, enquanto que as inaceitáveis 

foram tidas como insucesso. 

Em cada avaliação os participantes das pesquisas foram orientados quanto à 

higiene bucal e receberam novos kits de escovação, sendo encaminhados para 

tratamentos complementares sempre que necessário, garantindo assim boa condição 

de saúde bucal em todas as fases da pesquisa (Figuras 8-10). 

 

 
Na foto, o doutorando Rafael fotografando a restauração de um 
participante da cidade de Agudos no período de avaliação 
juntamente com a mestranda Sofia Maito. 

Figura 7 - Avaliação de 24 meses de um participante 
da pesquisa em uma escola no município 
de Agudos 

 

 
Equipe composta pelo doutorando Rafael, sua orientadora a Profa. 
Maria Fidela, o Prof. Roosevelt Bastos, pela mestranda Sofia Maito 
e por dois alunos de iniciação científica. 

Figura 8 - Educação em higiene bucal em uma escola 
do município de Bauru 
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Figura 9 - Escolares participantes da pesquisa da 
EMEF Benedito dos Santos Guerreiro, do 
município de Dois Córregos, juntamente 
com a equipe de pesquisadores e da 
diretora da escola Professora Gisela 
Giannini Constantino Sangaletti 

 

 

Figura 10 - Escovação supervisionada dos escolares 
participantes da pesquisa da EMEF 
Benedito dos Santos Guerreiro, do 
município de Dois Córregos 

 

 

4.12  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística do levantamento epidemiológico representativo da 

população do estudo foi realizada utilizando o programa Statistica 7.1 (For Windows; 

Statsoft Inc. Software, Tulsa, 2006). Foi feito análise descritiva por sexo e idade, e por 

idade, dor de dente, IPV e ISG. Na exploração dos dados foi feita a distribuição por 
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idade do instrumento CAST, seus componentes e percentual de livres de cárie e a 

correspondência pelo índice CPOD. Os testes de Correlação de Spearman e 

Regressão Linear Múltipla foram realizados entre as variáveis dor de dente, IPV, ISG 

e os índices de cárie (CAST e CPOD). Para a interpretação e inferência estatística 

utilizou-se um nível de confiança de 95% (p<0,050).  

Os resultados associados à efetividade das restaurações foram analisados 

utilizando o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences, IBM Inc., USA), 

versão 23.0.  

Para verificar a associação entre tipo de restauração e tamanho da cavidade, 

sexo, oclusão, contato proximal, grupo dentário, anestesia e cooperação do paciente 

foi utilizado o teste Qui-quadrado, exato de Fisher e Qui-quadrado com tendência 

linear quando pertinentes (p<0,050). 

A associação entre tipo de restauração e CPOD, índice de placa, índice de 

sangramento, tempo de limpeza, tempo de restauração e idade analisada utilizando o 

teste Mann-Whitnney (p<0,050). 

Para se analisar a distribuição dos escores de acordo com o critério do ART 

e do USPHS modificado, bem como a porcentagem de sucesso e insucesso para as 

restaurações de ART e resina composta, foi utilizado o teste Qui-quadrado, exato de 

Fisher e Qui-quadrado com tendência linear quando pertinentes (p<0,050). 

Para análise do estado das restaurações de classe II de ART e resina 

composta após 6, 12 e 24 meses de acordo com o critério do ART e do USPHS 

modificado, também foi utilizado o teste Qui-quadrado, exato de Fisher e Qui-

quadrado com tendência linear quando pertinentes (p<0,050). 

Para análise das falhas nas restaurações de ART e resina composta e seus 

fatores associados foi utilizado o teste Exato de Fisher (p<0,050). As variáveis idade, 

CPOD, IPV e ISG foram dicotomizadas pela mediana. 

A regressão logística foi realizada pelo método Enter para verificar o odds ratio 

de variáveis independentes que predizem o sucesso restaurador em 24 meses. As 

variáveis independentes que obtiveram um valor de p inferior a 0,20 no teste de Qui-

quadrado foram adicionadas na regressão não ajustada. 
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O Teste de Kaplan-Meier foi utilizado para avaliar a taxa de sobrevida das 

restaurações em relação aos critérios do ART e do USPHS modificado. As curvas de 

sobrevida para os tratamentos de ART e resina composta foram comparadas pelo 

teste de Log-Rank (p<0,050). 

 

 

4.13  FLUXOGRAMA 

 

Inicialmente pensou-se em selecionar todos os indivíduos que preenchessem 

os critérios de elegibilidade para participarem do estudo. Contudo, isso não se 

concretizou. Num primeiro momento foram examinados nove mil indivíduos dos quais 

apenas quarenta e oito se encaixaram nos critérios de inclusão e não apresentaram 

os critérios de exclusão, preencheram o Termo de Assentimento e seus pais ou 

responsáveis assinaram o TCLE. Alguns só apresentaram a documentação 

necessária após visita domiciliar. No entanto, no momento do agendamento para 

tratamento, apenas vinte e cinco concordaram em participar. Dos vinte e cinco, doze 

receberam restaurações de ART e três, de resina composta. Os outros dez, no 

momento do atendimento, se enquadravam nos critérios de exclusão e foram 

excluídos da amostragem. 

Em função da enorme dificuldade encontrada pela equipe em se completar a 

amostragem pretendida, novas tentativas foram feitas em áreas de desfavelamento 

na periferia da cidade de Bauru e em Dois Córregos e Agudos. Com isso, a equipe 

examinou mais quinze mil indivíduos. Neste período de seleção, houve a desistência 

de mais seis indivíduos, além de mais dez serem excluídos no momento do 

atendimento por se encaixarem nos critérios de exclusão. No entanto, a equipe foi 

bem-sucedida e conseguiu completar a amostragem pretendida. 

No geral, cento e oitenta e dois indivíduos foram elegíveis e randomizados, 

quarenta e nove foram excluídos e cento e trinta e três indivíduos foram incluídos no 

estudo.  

Abaixo encontra-se o fluxograma indicado pelo Consolidated Standards of 

Reporting Trials (CONSORT) (Anexo D) (Figura 11). 
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N= indivíduos; n= cavidades ou restaurações. 
Nota: Razões para perda de seguimento: os participantes que mudaram de estado ou desistiram de participar da pesquisa. 

Figura 11 - Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos 

 

 

 

Excluídos (N=49; n=49) 
-  Se encaixavam nos critérios de 

exclusão (N=20; n=20) 
-  Desistiram de participar (N=29; 

n=29) 
 

Total avaliado (n=71) 
Perda de seguimento (n=6) 

Total avaliado (n=77) 
Perda de seguimento (n=0) 

Alocados para o Grupo ART 
(n=77) 

Total avaliado (n=77) 
Perda de seguimento (n=0) 

Alocados para o grupo resina 
composta (n=77) 

Total avaliado (n=75) 
Perda de seguimento (n=2) 

ALOCAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO (6 meses) 

CRITÉRIOS PARA 
ELEGIBILIDADE 

Critérios de inclusão: 
-  Indivíduos com boa 

saúde geral 
-  Até duas cavidades de 

classe II em dentes 
permanentes de 
crianças, adolescentes e 
adultos 

-  Sem envolvimento pulpar 
ou dor de dente 

 
Critérios de exclusão: 

-  mais de duas cavidades 
de classe II em dentes 
permanentes 

-  oclusão paranormal 
-  aparelho ortodôntico 
-  mal comportamento 
 

Analisados (n=64) 
Excluídos da análise (n=13) 

Analisados (n=70) 
Excluídos da análise (n=7) 

ACOMPANHAMENTO (24 meses)  

 

ACOMPANHAMENTO (12 meses)  

Estudantes examinados (N=24.000) 

Randomizados (N=182; n=203) 

Participantes (N=133; n=154) 



 

5 RESULTADOS 
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5  RESULTADOS  

 

 

5.1  LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO REPRESENTATIVO DA POPULAÇÃO 

DO ESTUDO 

 

A Tabela 1 apresenta a distribuição, por sexo e idade (em anos), da população 

representativa da amostra do estudo. 

 

Tabela 1 - Distribuição etária da população do estudo, por sexo 

Idade 
(anos) 

Feminino  Masculino Todos 

N % N % N % 

8 e 9 16 2,68 18 3,01 34 5,69 

10 e 11 68 11,37 60 10,03 128 21,40 

12 e 13 102 17,06 107 17,89 209 34,95 

14 e 15 63 10,54 100 16,72 163 27,26 

16 e 17 24 4,01 27 4,52 51 8,53 

18 e 19 6 1,00 7 1,17 13 2,17 

Total 279 46,66 319 53,34 598 100,00 

N= tamanho da população. 

 

A Figura 12 representa, por idade em anos, a média de dentes afetados pela 

dor de dente, IPV e ISG. 

 

 

Figura 12 - Distribuição das variáveis dor de dente, IPV e ISG por idade (anos) 
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A Tabela 2 apresenta os resultados do instrumento CAST e seus 

componentes por idade, em anos. O CAST (soma) representa a soma e desvio padrão 

dos componentes do CAST e o CAST (valor) representa a média e desvio padrão da 

pior condição observada em cada indivíduo, sendo por esta razão representado por 

um número mais alto. 

 

Tabela 2 - Distribuição por idade do instrumento CAST, seus componentes e percentual de livres de 
cárie 

Idade 

 

 

Hígido Selante Restaurado Cárie 
em 

esmalte 

Cárie em 
dentina 

Cárie em 
dentina 

(cavidade) 

Cárie 
em 

polpa 

Abcesso Perdido CAST 
(soma) 

CAST 
(valor) 

Livre 
de 

cárie 
(N; %) 

8-9 
Média 22,85 0,00 0,38 0,32 0,12 0,00 0,26 0,00 0,06 1,15 2,18 15; 

45,45 DP 1,64 0,00 1,30 0,64 0,33 0,00 0,79 0,00 0,34 1,64 2,33 

10-11 
Média 25,55 0,00 0,34 0,54 0,24 0,16 0,05 0,00 0,02 1,36 1,77 68; 

53,54 DP 2,43 0,00 0,83 1,22 0,76 0,76 0,26 0,00 0,20 2,00 2,14 

12-13 
Média 26,61 0,00 0,33 0,63 0,27 0,09 0,03 0,00 0,03 1,39 1,68 112; 

53,85 DP 2,13 0,00 0,97 1,19 0,76 0,54 0,25 0,00 0,27 2,13 2,04 

14-15 
Média 26,65 0,02 0,33 0,58 0,20 0,08 0,10 0,00 0,04 1,33 1,77 87; 

53,70 DP 1,93 0,17 0,96 1,27 0,70 0,40 0,50 0,00 0,25 1,91 2,18 

16-17 
Média 25,75 0,00 0,49 1,14 0,41 0,10 0,12 0,00 0,00 2,25 2,24 23; 

46,00 DP 2,70 0,00 1,08 1,60 0,83 0,30 0,48 0,00 0,00 2,70 2,20 

18-19 
Média 24,46 0,00 0,69 1,62 0,77 0,15 0,08 0,00 0,23 3,54 3,15 3; 

25,00 DP 3,31 0,00 2,21 1,45 1,36 0,38 0,28 0,00 0,83 3,31 2,27 

Todos Média 26,06 0,01 0,36 0,65 0,26 0,10 0,08 0,00 0,04 1,47 1,83 308; 
51,50 DP 2,39 0,09 1,01 1,26 0,75 0,53 0,40 0,00 0,27 2,13 2,14 

CAST= The Caries Assessment Sprectrum and Treatment; N= tamanho da população. 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados do índice CPOD e seus componentes pela 

idade, em anos.  
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Tabela 3 - Distribuição das médias do índice CPOD e componentes e percentual de livres de cárie 
derivado do instrumento CAST, por idade 

Idade 

 

Hígido Selante Cariado Restaurado Perdido CPOD Livre de 
cárie 

(N; %) 

8-9 
Média 23,29 0,00 0,26 0,38 0,06 0,71 26; 

78,79 DP 1,66 0,00 0,79 1,30 0,34 1,66 

10-11 
Média 26,33 0,00 0,21 0,34 0,02 0,58 91; 

71,65 DP 2,04 0,00 0,79 0,83 0,20 1,21 

12-13 
Média 27,51 0,00 0,12 0,33 0,03 0,49 162; 

77,88 DP 1,28 0,00 0,60 0,97 0,27 1,28 

14-15 
Média 27,44 0,02 0,18 0,33 0,04 0,55 121; 

74,69 DP 1,19 0,17 0,63 0,96 0,25 1,18 

16-17 
Média 27,29 0,00 0,22 0,49 0,00 0,71 33; 

66,00 DP 1,32 0,00 0,54 1,08 0,00 1,32 

18-19 
Média 26,85 0,00 0,23 0,69 0,23 1,15 10; 

83,33 DP 2,64 0,00 0,60 2,21 0,83 2,64 

Todos Média 26,96 0,01 0,18 0,36 0,04 0,58 443; 
74,08 DP 1,82 0,09 0,66 1,01 0,27 1,31 

CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados; N= tamanho da população. 

 

Foi realizada análise binária (correlação de Spearman – r) entre o instrumento 

CAST e seus componentes e a dor de dente, e os índices IPV e ISG. Da mesma 

maneira foi realizada esta análise com o índice CPOD e seus componentes (Tabela 4). 

As correlações estatisticamente significativas encontradas para o CAST foram 

as seguintes: correlação negativa fraca entre Hígido e Dor de dente (r: -0,190; 

p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes hígidos menor o relato de dor de 

dente; correlação negativa fraca entre Hígido e IPV (r: -0,273; p<0,001), ou seja, 

quanto maior o número de dentes hígidos menor o índice de placa visível; correlação 

negativa fraca entre Hígido e ISG (r: -0,280; p<0,001), ou seja, quanto maior o número 

de dentes hígidos menor o sangramento após sondagem; correlação positiva fraca 

entre Cárie em esmalte e IPV (r: 0,199; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de 

dentes com cárie em esmalte maior o número de dentes com placa visível; correlação 

positiva fraca entre Cárie em esmalte e ISG (r: 0,152; p<0,001), ou seja, quanto maior 

o número de dentes cariados maior o número de dentes com sangramento após 

sondagem; correlação positiva fraca entre Cárie em dentina e IPV (r: 0,163; p<0,001), 

ou seja, quanto maior número de dentes cariados em dentina mais dentes 

apresentaram placa visível; correlação positiva fraca entre Cárie em dentina e ISG 
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(r: 0,116; p<0,001), ou seja, quanto maior número de dentes cariados em dentina mais 

dentes apresentaram sangramento após sondagem; correlação positiva fraca entre 

Cárie em dentina (cavidade) e Dor de dente (r: 0,119; p=0,004), ou seja, quanto maior 

o número de dentes cariados com cavidade em dentina mais frequente foi a dor de 

origem dentária; correlação positiva fraca entre Cárie em dentina (cavidade) e IPV 

(r: 0,208; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes cariados com cavidade 

em dentina mais dentes com placa visível foi observado; correlação positiva fraca 

entre Cárie em dentina (cavidade) e ISG (r: 0,305; p<0,001), ou seja, quanto maior o 

número de dentes cariados com cavidade em dentina maior o número de dentes com 

sangramento após sondagem foi observado; correlação positiva fraca entre Cárie em 

polpa e Dor de dente (r: 0,098; p<0,016), ou seja, quanto maior o número de dentes 

cariados com envolvimento pulpar maior a dor de origem dentária; correlação positiva 

forte entre Perdido e Dor de dente (r: 0,780; p<0,001), ou seja, quanto maior o número 

de dentes já extraídos maior a dor de origem dentária; correlação positiva fraca entre 

Perdido e IPV (r: 0,319; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes já 

extraídos maior o índice de placa visível observado; correlação positiva fraca entre 

Perdido e ISG (r: 0,343; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes perdidos 

maior o sangramento após sondagem nos dentes remanescentes; correlação positiva 

fraca entre CAST e Dor de dente (r: 0,279; p<0,001), ou seja, quanto maior o resultado 

CAST maior foi a dor de origem dentária; correlação positiva fraca entre CAST e IPV 

(r: 0,311; p<0,001), ou seja, quanto maior o resultado CAST maior foi o número de 

dentes com placa visível; correlação positiva fraca entre CAST e ISG (r: 0,334; 

p<0,001), ou seja, quanto maior o resultado CAST maior foi o índice de sangramento 

após sondagem. 

As correlações estatisticamente significativas encontradas para o CPOD 

foram as seguintes: correlação negativa fraca entre Hígido e dor de dente (r: -0,242; 

p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes hígidos menor foi a dor de origem 

dentária; correlação negativa fraca entre Hígido e IPV (r: -0,159; p<0,001), ou seja, 

quanto maior o número de dentes hígidos menor foi o índice de placa visível; 

correlação negativa fraca entre Hígido e ISG (r: -0,244; p<0,001), ou seja, quanto 

maior o número de dentes hígidos menor foi o índice de sangramento gengival; 

correlação positiva fraca entre o componente Cariado e Dor de dente (r: 0,155; 

p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes cariados maior foi a dor de origem 
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dentária; correlação positiva fraca entre Cariado e IPV (r: 0,144; p<0,001), ou seja, 

quanto maior o número de dentes cariado maior foi o número de dentes que 

apresentaram placa visível; correlação positiva fraca entre Cariado e ISG (r: 0,258; 

p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes cariados maior foi o número de 

dentes com sangramento gengival após sondagem; correlação positiva forte entre 

Perdido e Dor de dente (r: 0,780; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes 

extraídos maior foi a dor nos dentes remanescentes; correlação positiva fraca entre 

Perdido e IPV (r: 0,319; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes perdidos 

maior foi o índice de placa visível; correlação positiva fraca entre Perdido e ISG 

(r: 0,343; p<0,001), ou seja, quanto maior o número de dentes perdidos maior foi o 

sangramento gengival após sondagem; correlação positiva fraca entre CPOD e Dor 

de dente (r: 0,244; p<0,001), ou seja, quanto maior o índice CPOD maior foi a dor de 

origem dentária referida; correlação positiva fraca entre CPOD e IPV (r: 0,159; 

p<0,001), ou seja, quanto maior o índice CPOD maior foi o índice de placa visível; 

correlação positiva fraca entre CPOD e ISG (r: 0,247; p<0,001), ou seja, quanto maior 

o índice CPOD maior foi o sangramento gengival após sondagem. 

Os demais resultados do teste de correlação estão explicitados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Correlação de Spearman (r) entre as variáveis dor de dente, IPV, ISG e os índices de cárie 
e seus componentes (CAST e CPOD) 

Cárie dentária Componentes 
Dor de dente 

r; p 
IPV 
r; p 

ISG 
r; p 

CAST 

Hígido -0,190; <0,001* -0,273; <0,001* -0,280; <0,001* 

Selante -0,009;   0,825 -0,002;   0,954 -0,029;   0,472 

Restauração  0,009;   0,804  0,029;   0,472  0,063;   0,119 

Cárie em esmalte  0,056;   0,165  0,199; <0,001*  0,152; <0,001* 

Cárie em dentina  0,016;   0,700*  0,163; <0,001*  0,116; <0,001* 

Cárie em dentina (cavidade)  0,119;   0,004*  0,208; <0,001*  0,305; <0,001* 

Cárie em polpa  0,098;   0,016* -0,039;   0,340  0,020;   0,630 

Cárie em abcesso - - - 

Perdido  0,780; <0,001*  0,319; <0,001*  0,343; <0,001* 

CAST  0,279; <0,001*  0,311; <0,001*  0,334; <0,001* 

CPOD 

Hígido -0,242; <0,001* -0,159; <0,001* -0,244; <0,001* 

Selante -0,009;   0,825 -0,002;   0,954 -0,029;   0,472 

Cariado  0,155; <0,001*  0,144; <0,001*  0,258; <0,001* 

Restaurado  0,010;   0,804  0,029;   0,472  0,063;   0,119 

Perdido  0,780; <0,001*  0,319; <0,001*  0,343; <0,001* 

CPOD  0,244; <0,001*  0,159; <0,001*  0,247; <0,001* 

*p<0,050. 
CAST= The Caries Assessment Sprectrum and Treatment; CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados; IPV= 
Índice de Placa Visível; ISG= Índice de Sangramento Gengival. 
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A Tabela 5 apresenta regressão linear múltipla (p<0,001) entre o índice CAST 

e o índice CPOD com a variáveis dor de dente, índice de placa visível e o índice de 

sangramento após sondagem. O coeficiente de determinação foi menor para o índice 

CPOD (R2=0,08), mas o modelo permaneceu válido (p<0,010), tendo o índice de placa 

visível como variável estatisticamente não significativa. 

 

Tabela 5 -  Regressão linear múltipla entre cárie dentária (CAST e CPOD) e as variáveis independentes 
dor, índice de placa visível (IPV) e índice de sangramento gengival (ISG) 

  

Coeficiente Erro 
Padrão 

t p VIF R2 
ajustado 

p 

CAST 

Constante 1,44 0,10 14,01 <0,001  

0,14 <0,001 
Dor de dente 0,19 0,05 3,85 <0,001 1,22 

IPV 0,03 0,01 2,36   0,018 2,09 

ISG 0,06 0,02 3,08   0,002 2,21 

CPOD 

Constante 0,48 0,07 7,40 <0,001  

0,08 <0,001 
Dor de dente 0,13 0,03 4,02 <0,001 1,22 

IPV -0,01 0,01 -1,03   0,306 2,09 

ISG 0,05 0,01 3,72 <0,001 2,21 

CAST= The Caries Assessment Sprectrum and Treatment; CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados; 
R2= coeficiente de determinação; t= teste t; VIF= Fatores de Inflação da Variância. 

 

 

5.2  ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

Foram atendidos 35 participantes em Bauru, sendo 23 participantes do sexo 

masculino com idade média de 13,74 (4,30) anos e 23 cavidades restauradas e 12 

participantes do sexo feminino, com idade média de 11,93 (1,73) anos e 14 cavidades 

restauradas. 

Em Dois Córregos foram atendidos 44 participantes, sendo 22 participantes 

do sexo masculino com idade média de 10,47 (2,62) anos e 30 cavidades restauradas 

e 22 participantes do sexo feminino com idade média de 11,52 (3,10) anos e 24 

cavidades restauradas. 

Já em Agudos, foram incluídos 54 participantes, sendo 32 participantes do 

sexo masculino com idade média de 11,92 (2,69) anos e 36 cavidades restauradas e 

22 participantes do sexo feminino com idade média de 11,89 (3,36) anos e 27 

cavidades restauradas. 
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Neste estudo de não-inferioridade, para todos os períodos de avaliação das 

restaurações foi realizada uma busca ativa dos participantes a fim de evitar ao máximo 

perda de seguimento. 

Após seis meses da confecção das restaurações, 100% dos participantes 

foram localizados. 

Após 12 meses, cinco participantes não foram localizados enquanto um 

participante recusou-se a ser avaliado. Dessa forma, excluiu-se sete restaurações, 

sendo cinco restaurações de ART e duas restaurações de resina composta. Como 

anteriormente uma restauração de ART havia falhado no acompanhamento de 6 

meses, avaliou-se 71 restaurações de ART e 75 de resina composta. 

No seguimento de 24 meses, dos cinco participantes não localizados na 

avaliação de 12 meses, quatro continuaram incontatáveis enquanto um veio à óbito 

(exclusão de cinco restaurações de ART e uma restauração de resina composta). Um 

sujeito que havia se recusado a participar do seguimento de 12 meses também se 

recusou a participar do seguimento de 24 meses (exclusão de uma restauração de 

resina composta). Uma restauração havia falhado em 6 meses (exclusão de uma 

restauração de ART). Quatro restaurações haviam falhado na avaliação de 12 meses 

(exclusão de três restaurações de ART e uma restauração de resina composta). Sete 

participantes não foram localizados (exclusão de quatro restaurações de ART e quatro 

restaurações de resina composta). Dessa forma, avaliou-se 64 restaurações e ART e 

70 restaurações de resina composta. Ao final da avaliação de 24 meses, houve uma 

perda geral da amostragem correspondente à 13% (13 restaurações de ART e sete 

de resina composta). 

Foi encontrada associação estatisticamente significante entre as restaurações 

para: tamanho da cavidade (p=0,029), sexo (p=0,041) e uso de anestesia (p<0,001) 

(Tabela 6). 

 

 

 

 

 



5 Resultados 
90 

Tabela 6 - Associação entre tipo de restauração e tamanho da cavidade, sexo, oclusão, contato 
proximal, grupo dentário, anestesia e cooperação do paciente 

Variáveis Independentes ART  
n (%) 

Resina Composta 
n (%) 

p 

Tamanho da cavidade 
Pequena 45 (58,4) 61 (79,2) 

0,509* Média 23 (29,9) 12 (15,6) 
Grande 9 (11,7) 4 (5,2) 

Sexo Masculino 51 (66,2) 38 (49,4) 
0,041 

Feminino 26 (33,8) 39 (50,6) 

Oclusão Não 2 (2,6) 0 (0,0) 
0,152 

Sim 75 (97,4) 77 (100,0) 

Contato proximal Não 31 (40,3) 35 (45,5) 
0,515 

Sim 46 (59,7) 42 (54,5) 

Grupo dentário Pré-molar 14 (18,2) 11 (14,3) 
0,641 

Molar 63 (81,8) 66 (85,7) 

Anestesia Não 71 (92,2) 0 (0,0) 
<0,001 

Sim 6 (7,8) 77 (100,0) 

Cooperação Não 5 (6,5) 10 (13,0) 
0,183 

Sim 72 (93,5) 67 (87,0) 

*Teste Qui-quadrado com tendência linear. 
ART= Tratamento Restaurador Atraumático. 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre as 

restaurações com relação ao CPO, Índice de Placa Visível (IPV) e Índice de 

Sangramento Gengival (ISG) (p>0,050). Foi encontrada diferença estatisticamente 

significante entre as restaurações e o tempo de limpeza da cavidade (p<0,001), e o 

tempo de restauração (p<0,001) (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Associação entre tipo de restauração e CPOD, índice de placa, índice de sangramento, 
tempo de limpeza, tempo de restauração e idade 

Variáveis Independentes ART 
Média (DP) 

Resina Composta 
Média (DP) 

p* 

CPOD 4,84 (3,51) 4,61 (3,40)   0,595 

Índice de placa 7,68 (9,81) 6,48 (9,00)   0,494 

Índice de sangramento 4,00 (6,10) 3,87 (5,47)   0,917 

Tempo de limpeza 957,77 (420,39) 1311,80 (367,80) <0,001 

Tempo de restauração 950,54 (133,53) 1297,59 (317,45) <0,001 

Idade 11,63 (2,96) 12,02 (3,37)  0,619 

*Teste Mann-Whitnney. 
ART= Tratamento Restaurador Atraumático; CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados.  
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5.3  EFETIVIDADE DAS RESTAURAÇÕES DE CLASSE II DE ART E RESINA 

COMPOSTA  

 

De acordo com o critério do ART as taxas de sucesso para as restaurações 

de ART são de 98,7% (6 meses), 95,8% (12 meses) e 90,3% (24 meses) e para as 

resinas compostas as taxas de sucesso são de 100% (6 meses), 98,7% (12 meses) e 

91,5% (24 meses). Houve associação estatisticamente significante entre as 

restaurações no período de 6 e 12 meses (p=0,033; p=0,033). No entanto, esta 

diferença não está presente após 24 meses (p=0,064) (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Distribuição dos escores de acordo com o critério do ART para as restaurações de ART e 
resina composta 

 6 meses  12 meses  24 meses 

Critério ART* 
ART 
n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p**  

ART 
n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p**  

ART 
n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p** 

(1) Restauração 
presente e correta 

65 (84,4) 74 (96,1) 

0,033 

 56 (78,9) 73 (97,4) 

0,003 

 43 (67,2) 59 (84,3) 

0,064 

(2) Pequeno defeito 
marginal e/ou 
desgaste com 
menos de 0,5 mm; 
sem necessidade 
de reparo 

11 (14,3) 3 (3,9)  12 (16,9) 1 (1,3)  13 (20,3) 5 (7,2) 

(3)  Defeito marginal 
superior a 0,5 mm. 
Necessidade de 
reparo 

- -  1 (1,4) 0 (0,0)  - - 

(4)  Desgaste superior a 
0,5 mm. 
Necessidade de 
reparo 

- -  1 (1,4) 0 (0,0)  - - 

(6)  Fratura da 
restauração e/ou 
dente. Necessidade 
de reparo 

1 (1,3) 0 (0,0)  1 (1,4) 1 (1,3)  2 (3,1) 4 (5,7) 

(7) Restauração 
ausente (perda 
completa) 

- -  - -  1 (1,6) 1 (1,4) 

(9)  Dente ausente 
devido a extração 

- -  - -  2 (3,1) 0 (0,0) 

(10) Sintomatologia 
dolorosa ou 
envolvimento pulpar 

- -  - -  3 (4,7) 1 (1,4) 

*Os escores 1 e 2 = sucesso; 3, 4, 6, 7 e 10= falha; 9= excluído. 

**Teste Qui-quadrado com tendência linear. 

ART= Tratamento Restaurador Atraumático; n= tamanho amostral. 
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De acordo com o critério do USPHS modificado, as taxas de sucesso para as 

restaurações de ART são de 98,7% (6 meses), 95,8% (12 meses) e 92,0% (24 meses) 

e para as resinas compostas as taxas de sucesso são de 100% (6 meses), 98,7% (12 

meses) e 91,5% (24 meses). Houve associação estatisticamente significante entre as 

restaurações apenas na avaliação de 6 meses (p=0,001). No entanto, esta diferença 

não está presente após 12 meses (p=0,310) e 24 meses (p=0,830) (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Porcentagem de sucesso e insucesso das restaurações de ART e resina composta de 
acordo com o critério do USPHS modificado 

 6 meses 12 meses 24 meses 

Critério do 
USPHS* 

ART  

n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p** ART n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p** 

ART 

n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p** 

Ideal 25 (32,5) 47 (61,0) 

0,001 

27 (38,0) 36 (48,0) 

0,310 

21 (33,9) 27 (38,6) 

0,830 Satisfatória 51 (66,2) 30 (39,0) 41 (57,8) 38 (50,7) 36 (58,1) 37 (52,9) 

Insatisfatória 1 (1,3) 0 (0,0) 3 (4,2) 1 (1,3) 5 (8,0) 6 (8,5) 

*Os escores ideal e satisfatória = sucesso; IN (insatisfatória) = falha. 
**Teste Qui-quadrado com tendência linear. 
ART= Tratamento Restaurador Atraumático; n= tamanho amostral; USPHS= United States Public Health System (Serviço de 
Saúde Pública dos Estados Unidos). 

 

No seguimento de 24 meses, duas restaurações de ART receberam o escore 

9 de acordo com o critério do ART, sendo excluídas no somatório das taxas de 

sucesso e insucesso. O mesmo acontece quando estas mesmas restaurações são 

avaliadas pelo critério do USPHS modificado. No entanto, na Tabela 8 é possível 

identificar tais restaurações com o código 9 do critério de avaliação do ART, ao 

contrário da Tabela 9 a qual não identifica estas restaurações no total avaliado. É 

importante destacar que neste mesmo período de avaliação, outra restauração de 

ART classificada com o escore 6 de acordo com o critério do ART foi considerada 

satisfatória segundo o critério do USPHS modificado (Tabela 9). 

Independente do critério de avaliação utilizado, as taxas de sucesso para as 

restaurações de resina composta foram as mesmas. Agora, considerando as taxas de 

sucesso para as restaurações de ART após 24 meses, foram de 90,3% quando 

utilizado o critério do ART e de 92,0% quando utilizado o critério do USPHS 

modificado, não havendo diferença estatística (p<0,466). 

Na avaliação de 6 meses, houve associação estatisticamente significante 

entre as restaurações e os seguintes critérios: cor (p<0,001), forma anatômica 
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(p<0,001), e textura superficial (p<0,001). Após 12 e 24 meses, houve associação 

significativa entre as restaurações e os critérios de forma anatômica (p<0,001; 

p=0,001) e textura superficial (p<0,001; p=0,022) (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Distribuição dos escores de acordo com os critérios do USPHS modificado para as 
restaurações de ART e resina composta 

Critérios Escore 

6 meses 12 meses 24 meses 

ART  
n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p 

ART  
n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p 

ART  
n (%) 

Resina 
Composta 

n (%) 
p 

Cor Alfa 33 (43,4) 55 (71,4) 
<0,001 

32 (47,1) 38 (51,4) 
0,609 

31 (50,0) 35 (53,0) 
0,368 

Bravo 43 (56,6) 22 (28,6) 36 (52,9) 36 (48,6) 31 (50,0) 31 (47,0) 

Descoloração 
marginal 

Alfa 75 (98,7) 74 (96,1) 
0,315 

65 (95,6) 70 (94,6) 
0,785 

56 (90,3) 62 (94,0) 
0,294 

Bravo 1 (1,3) 3 (3,9) 3 (4,4) 4 (5,4) 6 (9,7) 4 (6,0) 

Recidiva de 
cárie 

Alfa 76 (100,0) 77 (100,0) 
- 

69 (97,2) 74 (100,0) 
0,235 

59 (95,2) 64 (97,0) 
0,221 

Charlie - - 2 (2,8) 0 (0,0) 3 (4,8) 2 (3,0) 

Forma 
anatômica 

Alfa 43 (56,6) 70 (90,9) 
<0,001* 

45 (63,4) 66 (89,2) 
<0,001* 

32 (51,6) 54 (81,8) 
0,001* Bravo 33 (43,4) 7 (9,1) 23 (32,4) 8 (10,8) 29 (46,8) 10 (15,2) 

Charlie 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (4,2) 0 (0,0) 1 (1,6) 2 (3,0) 

Integridade 
marginal 

Alfa 70 (90,9) 72 (93,5) 

0,471* 

56 (78,9) 69 (92,0) 

0,072* 

50 (80,6) 56 (80,0) 

0,361* 
Bravo 6 (7,8) 5 (6,5) 12 (16,9) 5 (6,7) 10 (16,1) 8 (11,4) 
Charlie 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (2,9) 
Delta 1 (1,3) 0 (0,0) 1 (1,4) 1 (1,3) 2 (3,3) 4 (5,7) 

Textura 
superficial 

Alfa 42 (55,3) 63 (81,8) 
<0,001 

32 (47,1) 56 (75,7) 
<0,001 

32 (51,6) 48 (72,7) 
0,022 Bravo 34 (44,7) 14 (18,2) 36 (52,9) 18 (24,3) 30 (48,4) 18 (27,3) 

*Teste Qui-quadrado com tendência linear. 
ART= Tratamento Restaurador Atraumático; n= tamanho amostral. 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre os escores do critério do 

ART quando se comparou os resultados de 6 e 12 meses (p<0,001) e 6 e 24 meses 

(p<0,030) para as restaurações de ART (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Estado das restaurações de classe II de ART após 6, 12 e 24 meses de acordo com o 
critério do ART 

Escores* 

ART 

6 
meses 

12 
meses 

p** 
6 

meses 
24 

meses 
p** 

12 
meses 

24 
meses 

p** 

1 65 56 

<0,001 

65 43 

0,030 

56 43 

0,083 

2 11 12 11 13 12 13 

3 0 1 - - 1 0 

4 0 1 - - 1 0 

6 1 1 1 2 1 2 

7 - - 0 1 0 1 

9 - - 0 2 0 2 

10 - - 0 3 0 3 

*Os escores 1 e 2 = sucesso; 3, 4, 6, 7, 10= falha; 9= excluído. 
**Teste Qui-quadrado com tendência linear. 
ART= Tratamento Restaurador Atraumático. 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre os escores do critério do 

ART quando se comparou os resultados de 6 e 12 meses (p=0,032) para as 

restaurações de resina composta (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Estado das restaurações de classe II de resina composta após 6, 12 e 24 meses de acordo 
com o critério do ART 

Escores* 
Resina Composta 

6 meses 12 meses p** 6 meses 24 meses p** 12 meses 24 meses p** 

1 74 73 

0,032 

74 59 

0,682 

73 59 

0,242 

2 3 1 3 5 1 5 

3 - - - - - - 

6 0 1 0 4 1 4 

7 - - - 1 0 1 

10 - - - 1 0 1 

*Os escores 1 e 2 = sucesso; 3, 6, 7, 10= falha. 
**Teste Qui-quadrado com tendência linear. 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre os escores do critério do 

USPHS modificado quando se comparou os resultados de 6 e 12 meses (p<0,001), 6 

e 24 meses (p<0,001) e 12 e 24 meses (p<0,001) para as restaurações de ART 

(Tabela 13). 
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Tabela 13 - Estado das restaurações de classe II de ART após 6, 12 e 24 meses de acordo com o 
critério do USPHS modificado 

Escores* 
ART 

6 meses 12 meses p** 6 meses 24 meses p** 12 meses 24 meses p** 

I 25 27 

<0,001 

25 21 

<0,001 

27 21 

<0,001 S 51 41 51 36 41 36 

IN 1 3 1 5 3 5 

*Os escores I (ideal) e S (satisfatória) = sucesso; IN (insatisfatória) = falha. 
**Teste Qui-quadrado com tendência linear. 
ART= Tratamento Restaurador Atraumático. 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre os escores do critério do 

USPHS modificado quando se comparou os resultados de 6 e 12 meses (p<0,001), 6 

e 24 meses (p<0,001) e 12 e 24 meses (p<0,001) para as restaurações de resina 

composta (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Estado das restaurações de classe II de resina composta após 6, 12 e 24 meses de acordo 
com o critério do USPHS modificado 

Escores* 
Resina Composta 

6 meses 12 meses p** 6 meses 24 meses p** 12 meses 24 meses p** 

I 47 36 

<0,001 

47 27 

<0,001 

36 27 

<0,001 S 30 38 30 37 38 37 

IN 0 1 0 6 1 6 

*Os escores I (ideal) e S (satisfatória) = sucesso; IN (insatisfatória) = falha. 
**Teste Qui-quadrado com tendência linear. 

 

As variáveis sexo, localidade, idade, CPOD, IPV, ISG, dor de dente, oclusão, 

contato proximal, tamanho da cavidade, anestesia e cooperação não apresentaram 

associação estatística com as taxas de sucesso das restaurações de ART (Tabela 

15). 
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Tabela 15 - Análise do sucesso das restaurações de ART e fatores associados 

Variável 

6 Meses 12 Meses 24 meses 

Sucesso 
n (%) 

Insucesso 
n (%) 

p 
Sucesso 

n (%) 
Insucesso 

n (%) 
p 

Sucesso 
n (%) 

Insucesso 
n (%) 

p 

Sexo    
Masculino 50 (65,8) 1 (100,0) 

0,999* 
45 (66,2) 2 (66,7) 

0,999* 
39 (68,4) 2 (40,0) 

0,391* 
Feminino 26 (34,2) 0 (0,0) 23 (33,8) 1 (33,3) 18 (31,6) 3 (60,0) 

Localidade    
Bauru 26 (34,2) 1 (100,0) 

0,346 
25 (36,8) 1 (33,3) 

0,604 
24 (42,1) 1 (20,0) 

0,237 Dois Córregos 27 (35,5) 0 (0,0) 22 (32,3) 1 (33,3) 13 (22,8) 3 (60,0) 
Agudos 23 (30,3) 0 (0,0) 21 (30,9) 1 (33,3) 20 (35,1) 1 (20,0) 

Idade    
≤ 12 47 (61,8) 1 (100,0) 

0,999* 
43 (63,2) 3 (100,0) 

0,136 
35 (61,4) 4 (80,0) 

0,999* 
> 12 29 (38,2) 0 (0,0) 25 (36,8) 0 (0,0) 22 (38,6) 1 (20,0) 

CPO    
≤ 4 47 (61,8) 0 (0,0) 

0,390* 
43 (63,2) 1 (33,3) 

0,502 
36 (63,2) 4 (80,0) 

0,656* 
> 4 29 (38,2) 1 (100,0) 25 (36,8) 2 (66,7) 21 (36,8) 1 (20,0) 

IPV    
0 39 (51,3) 0 (0,0) 

0,494* 
36 (52,9) 1 (33,3) 

0,537 
33 (57,9) 1 (20,0) 

0,086* 
> 0 37 (48,7) 1 (100,0) 32 (47,1) 2 (66,7) 24 (42,1) 4 (80,0) 

ISG    
0 40 (52,6) 0 (0,0) 

0,481* 
37 (54,4) 1 (33,3) 

0,489 
36 (63,2) 1 (20,0) 

0,073* 
> 0 36 (47,4) 1 (100,0) 31 (45,6) 2 (66,7) 21 (36,8) 4 (80,0) 

Dor de dente          
Sim 8 (10,5) 1 (100,0) 

0,999* 
7 (10,3) 3 (100,0) 

0,740 
51 (89,5) 4 (80,0) 

0,522* 
Não 68 (89,5) 0 (0,0) 61 (89,7) 0 (0,0) 6 (10,5) 1 (20,0) 

Oclusão    
Sim 74 (97,4) 1 (100,0) 

0,999* 
66 (97,1) 3 (100,0) 

0,873 
55 (96,5) 5 (100,0) 

0,999* 
Não 2 (2,6) 0 (0,0) 2 (2,9) 0 (0,0) 2 (3,5) 0 (0,0) 

Contato 
proximal 

         

Sim 45 (59,2) 1 (100,0) 
0,999* 

41 (60,3) 1 (33,3) 
0,612 

35 (61,4) 3 (60,0) 
0,999* 

Não 31 (40,8) 0 (0,0) 27 (39,7) 2 (66,7) 22 (38,6) 2 (40,0) 

Tamanho da 
cavidade 

         

Pequena 45 (59,2) 0 (0,0) 
0,294 

41 (60,3) 1 (33,3) 
0,321 

33 (57,9) 2 (40,0) 
0,201 Média 22 (29,0) 1 (100,0) 18 (26,5) 2 (66,7) 15 (26,3) 3 (60,0) 

Grande 9 (11,8) 0 (0,0) 9 (13,2) 0 (0,0) 9 (15,8) 0 (0,0) 

Anestesia          
Sim 6 (7,9) 0 (0,0) 

0,999* 
4 (5,9) 0 (0,0) 

0,130 
3 (5,3) 0 (0,0) 

0,999* 
Não 70 (92,1) 1 (100,0) 64 (94,1) 3 (100,0) 54 (94,7) 5 (100,0) 

Cooperação          
Sim 71 (93,4) 1 (100,0) 

0,999* 
64 (94,1) 3 (100,0) 

0,555 
53 (93,0) 5 (100,0) 

0,999* 
Não 5 (6,6) 0 (0,0) 4 (5,9) 0 (0,0) 4 (7,0) 0 (0,0) 

*Teste Exato de Fisher. 
CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados; IPV= Índice de Placa Visível; ISG= Índice de Sangramento 
Gengival. 

 

As variáveis sexo, localidade, idade, CPOD, IPV, ISG, dor de dente, oclusão, 

contato proximal, tamanho da cavidade, anestesia e cooperação não apresentaram 
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associação estatística com as taxas de sucesso das restaurações de resina composta 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Análise do sucesso das restaurações de resina composta e fatores associados 

Variável 

6 Meses 12 Meses 24 meses 

Sucesso 
n (%) 

Insucesso 
n (%) 

p 
Sucesso 

n (%) 
Insucesso 

n (%) 
p 

Sucesso 
n (%) 

Insucesso 
n (%) 

p 

Sexo    
Masculino 39 (50,6) - 

- 
38 (51,4) 1 (100,0) 

0,219* 
36 (56,2) 2 (33,3) 

0,402* 
Feminino 38 (49,4) - 36 (48,6) 0 (0,0) 28 (43,8) 4 (66,7) 

Localidade    
Bauru 10 (13,0) - 

- 
10 (13,5) 0 (0,0) 

0,576 
8 (12,5) 2 (33,3) 

0,408 Dois Córregos 26 (33,8) - 24 (32,4) 1 (100,0) 21 (32,8) 2 (33,3) 
Agudos 41 (53,2) - 40 (54,1) 0 (0,0) 35 (54,7) 2 (33,3) 

Idade    
≤ 12 45 (60,8) - 

- 
72 (97,3) 1 (100,0) 

0,136 
38 (59,4) 4 (66,7) 

0,999* > 12 29 (39,2) - 2 (2,7) 0 (0,0) 26 (40,6) 2 (33,3) 

CPO    
≤ 4 54 (70,1) - 

- 
51 (68,9) 1 (100,0) 

0,336 
45 (70,3) 3 (50,0) 

0,370* 
> 4 23 (29,9) - 23 (31,1) 0 (0,0) 19 (29,7) 3 (50,0) 

IPV    
0 42 (54,5) - 

- 
41 (55,4) 0 (0,0) 

0,446 
37 (57,8) 3 (50,0) 

0,999* 
> 0 35 (45,5) - 33 (44,6) 1 (100,0) 27 (42,2) 3 (50,0) 

ISG    
0 39 (50,6) - 

- 
38 (51,4) 0 (0,0) 

0,490 
35 (54,7) 2 (33,3) 

0,411* 
> 0 38 (49,4) - 36 (48,6) 1 (100,0) 29 (45,3) 4 (66,7) 

Dor de dente          
Sim 17 (22,1) - 

- 
16 (21,6) 1 (100,0) 

0,549 
49 (76,6) 6 (100,0) 

0,329* 
Não 60 (77,9) - 58 (78,4) 0 (0,0) 15 (23,4) 0 (0,0) 

Oclusão    
Sim 77 (100) - 

- 
74 (100,0) 1 (100,0) 

- 
64 (100,0) 6 (100) 

- 
Não 0 (0,0) - 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Contato 
proximal 

         

Sim 41 (53,2) - 
- 

38 (51,4) 1 (100,0) 
0,143 

34 (53,1) 2 (33,7) 
0,422* 

Não 36 (46,8) - 36 (48,6) 0 (0,0) 30 (46,9) 4 (66,7) 

Tamanho da 
cavidade 

         

Pequena 60 (77,9) - 
- 

57 (77,0) 1 (100,0) 
0,821 

49 (76,6) 4 (66,7) 
0,490 Média 13 (16,9) - 13 (17,6) 0 (0,0) 11 (17,2) 2 (33,3) 

Grande 4 (5,2) - 4 (5,4) 0 (0,0) 4 (6,2) 0 (0,0) 

Anestesia          

Sim 77 (100,0) - 
- 

74 (100,0) 1 (100,0) 
- 

64 (100,0) 6 (100,0) 
- 

Não (0,0) - 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) (0,0) 

Cooperação          

Sim 67 (87,0) - 
- 

65 (87,8) 1 (100,0) 
0,384 

56 (87,5) 5 (83,3) 
0,577* Não 10 (13,0) - 9 (12,2) 0 (0,0) 8 (12,5) 1 (16,7) 

*Teste Exato de Fisher. 
CPOD= contagem de dentes cariados, perdidos e restaurados; IPV= Índice de Placa Visível; ISG= Índice de Sangramento Gengival. 
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Após 24 meses, as únicas variáveis que obtiveram valor de p inferior a 0,20 

no teste de Qui-quadrado foram IPV e ISG para as restaurações de ART, não 

apresentando odds ratio (OR) estatisticamente significante (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Regressão logística (método ENTER) considerando o sucesso restaurador das 
restaurações de ART 

Variável 
Sucesso 

n (%) 
Insucesso 

n (%) 
p* 

Não-ajustado 
OR (IC 95%) 

p 

IPV      
  0 33 (57,9) 1 (20,0) 

0,086 
1 

0,087 
>0 24 (42,1) 4 (80,0) 6,87 (0,75 – 62,70) 

ISG      
  0 36 (63,2) 1 (20,0) 

0,073 
1 

0,057 
>0 21 (36,8) 4 (80,0) 8,57 (0,93 – 78,40) 

*Teste Exato de Fisher. 
IPV= Índice de Placa Visível; ISG= Índice de Sangramento Gengival; OR= odds ratio (razão de chances); IC 95%= Intervalo de 
Confiança de 95%. 

 

Utilizando o critério do ART, as taxas de sobrevida das restaurações de ART 

foram de 98,7% (6 meses), 94,8% (12 meses) e 83,7% (24 meses) e para as resinas 

compostas foram de 100% (6 meses), 98,7% (12 meses) e 90,7% (24 meses). O 

tempo médio de sobrevida das restaurações de ART foram de 23,29 (0,36) meses e 

para as restaurações de resina composta foram 23,84 (0,16) meses. Não houve 

diferença significativa nas curvas de sobrevida das restaurações de ART e resina 

composta após 24 meses (p=0,181) (Figura 13). 
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ART= Tratamento Restaurador Atraumático. 

Figura 13 - Curvas de sobrevida referente às restaurações de ART e resina 
composta em relação ao critério do ART (p=0,181) 

 

Utilizando o critério do USPHS modificado, as taxas de sobrevida das 

restaurações de ART foram de 98,7% (6 meses), 94,8% (12 meses) e 87,8% (24 

meses) e para as resinas compostas foram de 100% (6 meses), 98,7% (12 meses) e 

90,7% (24 meses). O tempo médio de sobrevida das restaurações de ART foram de 

23,29 (0,36) meses e para as restaurações de resina composta foram de 23,84 (0,16) 

meses. Não houve diferença significativa nas curvas de sobrevida das restaurações 

de ART e resina composta após 24 meses (p=0,552) (Figura 14). 
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ART= Tratamento Restaurador Atraumático; USPHS= United States Public Health System (Serviço 
de Saúde Pública dos Estados Unidos). 

Figura 14 -  Curvas de sobrevida referente às restaurações de ART e resina 
composta em relação ao critério de avaliação do USPHS modificado 
(p=0,552) 

 

Nas Figuras 15 a 18 encontram-se o acompanhamento clínico de 24 meses 

para as restaurações de classe II de ART e resina composta (escores 1 e 2 do critério 

ART).  
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A) Inicial; B) Baseline; C) 6 meses; D) 12 meses e 
E) 24 meses. 

Figura 15 -  Restauração de classe II 
(DO) de ART no elemento 25  

A 

C 

D 

B 

E 



5 Resultados 
102 

 

 

 

 

 
A) Inicial; B) Baseline; C) 6 meses; D) 12 meses e 
E) 24 meses. 

Figura 16 -  Restauração de classe II 
(MO) de ART no elemento 
36  

A 

C 

D 

B 

E 
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A) Inicial; B) Baseline; C) 6 meses; D) 12 meses e 
E) 24 meses. 

Figura 17 - Restauração de classe II 
(DOP) de resina composta 
no elemento 36  

A 

C 

D 

B 

E 
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A) Baseline; B) 6 meses; C) 12 meses e D) 24 
meses. 

Figura 18 - Restauração de classe II 
(MO) de resina composta no 
elemento 46 

  

A 

C 

D 

B 
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Acompanhamento clínico de restaurações de classe II de ART e resina 

composta e suas falhas (Figuras 19 a 21). 

 

 

 

 

 
A) Baseline; B) 6 meses; C) 12 meses e D) 24 
meses (falha=escore 6 de acordo com o critério do 
ART). 

Figura 19 -   Restauração de classe II 
(DOP) de ART no elemento 
46  

B 

A 

C 

D 
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A) Inicial; B) Baseline; C) 6 meses e D) 12 meses 
(falha=escore 6 de acordo com o critério do ART). 

Figura 20 -  Restauração de classe II 
(DOP) de ART no elemento 
26 

  

A 

C 

D 

B 
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A) Baseline; B) 6 meses; C) 12 meses e D) 24 
meses (falha=escore 10 de acordo com o critério do 
ART). 

Figura 21 -  Restauração de classe II 
(DOV) de resina composta 
no elemento 36 

  

A 

C 

D 

B 
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Alguns exemplos de tratamentos complementares realizados pela equipe 

(Figuras 22 a 26). 

 

 

 

Figura 22 -  Restaurações de classe III de ART nos 
elementos 11, 12, 21 e 22 (Baseline) 

 

 

 

Figura 23 - Restauração de classe I de ART no elemento 46 e selante de ART no elemento 45 
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Figura 24 - Restaurações de ART – primeiro atendimento 

 

 

Figura 25 - Tratamento endodôntico no elemento 47 

 

 

 

Figura 26 - Restauração de classe III de ART no elemento 12 



 



 

6 DISCUSSÃO 
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6  DISCUSSÃO  

 

 

6.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Primeiramente, a eficácia do cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta 

viscosidade e alta resistência flexural precisava ser testada como possível substituto 

do amálgama dentário, utilizando para isso a técnica do Tratamento Restaurador 

Atraumático (ART) em comparação com a técnica do tratamento restaurador 

convencional utilizando resina composta. 

O CIV de escolha nessa pesquisa foi o Equia Fil (GC Corporation, Japão), que 

além de trazer as vantagens de um CIV encapsulado, com a correta proporção 

pó/líquido, apresenta propriedades físico-químicas superiores em estudos 

laboratoriais e resultados satisfatórios em estudos clínicos (FRENCKEN; 

HOLMGREN, 1999; GROSSMAN; MICKENAUTSCH, 2002; VAN'T HOF et al., 2006; 

KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 2009; FRENCKEN, 2010; MOLINA et al., 

2013; GURGAN et al., 2016; TÜRKÜN; KANIK, 2016).  

Em função da reação de presa do CIV, período no qual o material pode ter 

seu teor de água facilmente alterado pela desidratação ou absorção de partículas da 

saliva, recomenda-se o revestimento de sua superfície com algum agente protetor 

(BRITO et al., 2010; LOHBAUER et al., 2011). Assim, outra grande vantagem do Equia 

Fil (GC Corporation, Tóquio, Japão) é sua cobertura de resina nanoparticulada (Equia 

Coat - GC Corporation, Japão), que garante o isolamento da restauração do meio 

bucal, além de vedar fissuras e porosidades superficiais, promovendo uma melhor 

resistência ao desgaste do material (MOLINA et al., 2013; EQUIA, 2017).  

Um estudo in vitro mostrou que um agente protetor de superfície a base de 

resina nanoparticulada (G-Coat Plus – GC Corporation, Japão) quando aplicado sobre 

o Fuji Gold Label 9 Extra (GC Corporation, Japão), melhorou as propriedades 

mecânicas do material (BONIFÁCIO; WERNER; KLEVERLAAN, 2012). Em um estudo 

clínico o G-Coat Plus (GC Corporation, Japão) influenciou positivamente as taxas de 

sucesso das restaurações ocluso-proximais de ART (HESSE et al., 2016).  
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Além disso, em se tratando de uma cobertura resinosa que depende da luz 

do aparelho de fotopolimerização, o calor emitido funcionaria como um catalizador da 

reação de presa do cimento, contribuindo para um aumento inicial de suas 

propriedades (ANUSAVICE; SHEN; RAWLS, 2013). 

A resina composta eleita para as restaurações convencionais foi a 

nanoparticulada Filtek Z350 XT (3M ESPE, Saint Paul, EUA). As resinas compostas 

nanoparticuladas foram introduzidas no mercado odontológico com o objetivo de 

atender à crescente demanda por um material restaurador universal, ou seja, que 

pudesse ser usado tanto em dentes anteriores como em posteriores (BECKER et al., 

2009). Outra vantagem dessas resinas seria a capacidade de resistência mecânica 

similar às resinas compostas microhíbridas conciliada à vantagem de alto polimento 

das resinas compostas de micropartículas (GOUVÊA et al., 2008). Associado à Filtek 

Z350 XT, o adesivo Single Bond Universal (3M ESPE, Saint Paul, EUA) foi escolhido 

por sua fácil aplicação, tanto em dentina úmida quanto seca. A sua exclusiva química 

possibilita a reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida 

mesmo com a dentina ressecada, além de uma menor sensibilidade pós-operatória 

(GUGGENBERGER et al., 2012). 

Dentre as condutas clínicas quanto ao manejo das lesões cariosas baseadas 

na Odontologia de Mínima Intervenção (OMI) e indicadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) está o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) (INNES et al., 

2016). 

A maior preocupação dos pesquisadores hoje em dia é a indicação do ART 

em múltiplas superfícies em dentes permanentes. Em função da existência de poucos 

estudos sobre o assunto, pesquisas adicionais são necessárias neste aspecto 

(HOLMGREN; ROUX; DOMÉJEAN, 2013). Além disso, com a busca por materiais 

restauradores mais efetivos e que necessitem de uma técnica minimamente invasiva, 

estudos comparativos utilizando os dois únicos materiais restauradores diretos 

disponíveis no mercado, cimento de ionômero de vidro (CIV) e resina composta, 

também se fazem necessário.  

Molina et al. (2014), apesar de terem realizado o único estudo comparando 

CIV através da técnica do ART com restaurações convencionais de resina composta, 

por até três anos (MOLINA et al., 2017), o foco do estudo foi o atendimento de 
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pacientes com necessidades especiais. Assim, a literatura ainda carece de estudos 

clínicos randomizados com comparações diretas desses materiais. 

Estudos paralelos são considerados não suscetíveis a efeitos de tratamentos 

prévios ao estudo, e por isso são considerados o padrão ouro dos ensaios clínicos 

(CLEOPHAS; VOGEL, 1998). 

A alocação aleatória dos indivíduos elegíveis para o estudo é usada para 

equilibrar as características de ambos os grupos testados, que poderiam agir como 

fatores de confusão para os desfechos encontrados após a intervenção 

(GOLDENBERG et al., 2010). Quando um ensaio clínico paralelo é randomizado, há 

menos fontes de viés comparado a um ensaio clínico não randomizado (PETO et al., 

1976). A randomização não garante que os grupos terão exatamente a mesma 

proporção de pacientes com prognóstico bom ou ruim, no entanto permite calcular a 

probabilidade de acontecer uma diferença entre os grupos, imaginando que os 

tratamentos estudados têm efeitos equivalentes. Essa probabilidade, chamada de 

nível de significância (p<0,050), quer dizer que se os tratamentos fossem semelhantes 

e a única diferença fosse a proporção de bons e maus prognósticos entre os grupos, 

a chance de um grupo se sair melhor que outro é menor que 5%. Assim, não é 

necessário que os grupos sejam divididos exatamente com o mesmo número de 

pacientes com bom ou mau prognóstico, e sim que a probabilidade de alocação seja 

feita independentemente do prognóstico e que o padrão de avaliação das respostas 

seja igual para ambos os tratamentos (PETO et al., 1976). 

Em adição, como não existem na literatura ensaios clínicos randomizados e 

paralelos que pudessem indicar qual a melhor escolha dentre os materiais 

restauradores diretos disponíveis atualmente, CIV ou resina composta 

(MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 2015), os autores desenvolveram um ensaio clínico 

randomizado paralelo de não-inferioridade. 

Os estudos de não-inferioridade têm o objetivo de mostrar que um novo 

tratamento (ART em dentes permanentes com retenções adicionais) não é, dentro de 

certos critérios, menos eficaz que outro já existente (restaurações convencionais de 

resina composta) e é baseado em uma população de estudo por protocolo (PINTO, 

2010). 
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O objetivo de qualquer ensaio clínico é fornecer uma avaliação imparcial do 

efeito de um tratamento minimizando vieses e evitando que ocorra o erro tipo I, ou 

seja, rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (ICH HARMONISED 

TRIPARTITE GUIDELINE, 1998).  

Outro tipo de população bastante usada em estudos clínicos é por intenção 

de tratar, a qual inclui todos os participantes randomizados no estudo, 

independentemente do cumprimento do protocolo ou conclusão do estudo. Este tipo 

de população está presente em estudos de superioridade. Já no estudo de não-

inferioridade, a população é representada pelos participantes que completaram o 

estudo sem violações do protocolo, população por protocolo. 

Os indivíduos que se retiram ou abandonam o grupo de tratamento ou o grupo 

de comparação tendem a ter uma falta de resposta e, portanto, os resultados da 

utilização do conjunto completo de análise podem ser tendenciosos para demonstrar 

a equivalência. Por essa razão, a população por intensão de tratar é preferida em 

estudos de superioridade (ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE, 1998). 

Na análise por intenção de tratar, que refere-se à análise estatística usando 

esse tipo de população, quando ocorre a perda de seguimento do participante por 

alguma razão, a última observação obtida para este participante é usada para todas 

as observações faltantes subsequentes. Este método tem sido criticado como uma 

simples tentativa de imputação que subestima a variabilidade e fornece uma 

estimativa tendenciosa de tratamento quando a tendência temporal existe (SANCHEZ; 

CHEN, 2006). Já na análise por protocolo, a perda de seguimento por qualquer motivo 

representa a exclusão do participante ou, no caso deste estudo, da restauração. 

Assim, os autores deste estudo aventaram a hipótese nula de que não haveria 

diferença na taxa de sucesso de restaurações de classe II de ART com CIV de alta 

viscosidade, em dentes permanentes de crianças, adolescentes e adultos com sulcos 

de retenção proximal, em comparação com restaurações de classe II convencionais 

de resina composta após 24 meses. 

Em um tipo de análise estatística chamada de sobrevida, a variável 

dependente é sempre o tempo contado pela entrada do indivíduo no estudo até a 

ocorrência do evento de interesse (chamado de falha). Ou seja, esta análise 

estatística estima a probabilidade de um indivíduo permanecer em uma determinada 
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condição (ou estado) até ultrapassar um tempo especificado. Esta técnica consiste 

em observar indivíduos de uma coorte dinâmica, anotando para cada observação a 

ocasião (tempo) em que ele passa a estar na condição de estudo e a ocasião em que 

deixa esta condição, devido à ocorrência de um evento de interesse ou censura 

(paciente desligou-se do estudo por algum motivo ou o estudo encerrou e não foi 

observado o evento de interesse) (ALTMAN, 2003). Essa técnica estatística é útil para 

responder perguntas do tipo: Qual tempo que uma pessoa vive após tratamento 

cirúrgico de carcinoma? Quanto tempo dura um tratamento para tal doença? Qual 

tempo médio que um pré-molar fica sem cárie após sua erupção? Para se fazer a 

análise de sobrevida é necessário a definição clara do evento de interesse (falha), 

determinar tempo de acompanhamento (igual para todos, mesmo que entre em 

períodos diferentes no estudo) e anotar o momento exato da falha para cada indivíduo 

(ou seja, tem que reavaliar todo mundo periodicamente – diário, semanal ou mensal) 

(CLARK et al., 2003; BOTELHO; SILVA; CRUZ, 2009). 

A avaliação de uma intervenção deve permitir o julgamento de sua eficácia, 

mas também dos fatores explicativos dos resultados obtidos, tendo em vista 

modificações posteriores (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997; HARTZ, 1997). 

Eficácia é entendida como o poder de produzir um efeito, ou seja, o benefício ou 

utilidade para o indivíduo, através de um serviço, tratamento, medida preventiva ou 

controle. Pode ser conceituada também como a capacidade de intermediar a 

produção de resultados melhores ou ainda não alcançada anteriormente 

(GONÇALVES, 1994). 

Dessa forma, para se realizar de fato a análise de sobrevida no atual estudo, 

teria que se avaliar as restaurações todos os dias a fim de identificar o tempo exato 

de duração das restaurações de classe II de ART e resina composta para estimar o 

tempo médio que as restaurações de resina composta e ART permanecem na boca 

até sua falha, ou seja, o tempo de sobrevida destas restaurações. 

Pode-se dizer que tudo isso é uma questão de terminologia que muitas vezes 

são empregadas erroneamente. Após esclarecimentos dos termos por uma visão mais 

estatística, devemos nos atentar à aplicação dos termos sobrevida e efetividade. 

Em outras palavras, este estudo pretendia verificar se após o tratamento 

restaurador, ambos materiais eram efetivos no desempenho proposto. De acordo com 
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a hipótese aventada, esperava-se que as restaurações de classe II de ART 

apresentassem comportamento igual às resinas compostas.  

Entretanto, há de se notar que o equívoco na terminologia também está 

presente na literatura. O termo sobrevida é utilizado frequentemente em vários 

estudos, nos quais a efetividade dos materiais é avaliada e não a sobrevida, e esse 

equívoco vem se perpetuando.  

Neste estudo, a análise de sobrevida foi realizada para evidenciar que dados 

importantes não são expostos como na análise de efetividade onde todos fatores que 

interferem no desfecho podem ser diretamente observados, bem como a real situação 

das restaurações. 

Portanto, para a obtenção do cálculo amostral no presente estudo, a fórmula 

de comparação de proporções foi empregada corretamente uma vez que as 

restaurações foram avaliadas quanto ao seu desempenho aos 6, 12 e 24 meses, por 

meio de critérios pré-estabelecidos na literatura (FRENCKEN et al., 1996; ZANATA et 

al., 2011). Isto é, após o tratamento foi feito um levantamento de proporções de 

restaurações que apresentaram diferentes defeitos ou não.  

Detalhes metodológicos de grande importância em estudos clínicos e que não 

são bem elucidados em artigos científicos são informações a respeito do treinamento 

dos operadores e assistentes, bem como e experiência clínica dos mesmos e 

treinamento e calibração dos avaliadores (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1998; 

RAHIMTOOLA; VAN AMERONGEN, 2002; KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 

2009; DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012).  

As principais falhas clínicas da utilização do ART estão relacionadas com a 

habilidade e performance do operador (MICKENAUTSCH; GROSSMAN, 2006). 

Nessa perspectiva, a ausência de capacitação ou treinamento específico da equipe 

(cirurgião-dentista e auxiliares) para desenvolvimento da expertise pode explicar a 

desmotivação e o baixo resultado para com o desenvolvimento do protocolo de 

atendimento fundamentado no ART (DA SILVA et al., 2012). 

Nesse estudo, que é parte de um estudo Multicêntrico e internacional, todos 

os coordenadores participaram desde a elaboração do protocolo de pesquisa, do 

treinamento do instrumento CAST e calibração dos avaliadores segundo os critérios 

do ART e do critério do USPHS modificado. Cada coordenador de centro treinou seus 
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operadores, assistentes e avaliadores. Além disso, o treinamento e calibração dos 

avaliadores deste estudo mostrou um nível de concordância excelente representado 

por Kappa inter e intra-examinadores superiores a 0,80.  

A padronização é um princípio orientador dos ensaios clínicos com o objetivo 

de avaliar todos os participantes da mesma forma, durante toda à pesquisa. Para isso, 

treinamento, calibração e certificação dos avaliadores, como realizado neste estudo, 

são necessários durante todo o processo, a fim de corrigir possíveis erros com 

antecedência e garantir a coleta de dados com a mais alta qualidade. Instruções aos 

participantes sobre higiene oral, protocolo para contatar participantes, confecção de 

relatórios e preenchimento de formulários específicos também devem ser 

padronizados (DULGERGIL; SOYMAN; CIVELEK, 2005; LOPEZ; SIMPSER-

RAFALIN; BERTHOLD, 2005; KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 2009). 

Em todas as escolas de onde os participantes eram oriundos foram dadas 

orientações em higiene bucal e distribuição de Kits aos estudantes. Em todas as 

avaliações foram reforçadas para os participantes as informações relevantes sobre 

prevenção de cárie e doença periodontal e nova distribuição de kits de higiene bucal. 

Certamente, esse foi um fator importante para a longevidade das restaurações neste 

estudo. 

 

 

6.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE O LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

REPRESENTATIVO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO E CÁRIE DENTÁRIA 

 

Até onde pudemos pesquisar esta é a primeira vez em que foi realizada a 

derivação do instrumento CAST para o índice CPOD em um estudo epidemiológico 

de cárie dentária. O índice CPOD tem sido largamente utilizado, sendo consagrado 

para apresentar resultados epidemiológicos de cárie dentária pela comparabilidade 

entre estudos realizados em distintos momentos, lugares e condições desde sua 

primeira publicação, em 1937 (KLEIN; PALMER, 1937). O instrumento CAST agrega 

valor aos resultados apresentados por meio do índice CPOD ao apresentar seus 

componentes de forma hierárquica e em condição de derivação para o índice CPOD, 

sendo, portanto, uma alternativa interessante para investigação epidemiológica de 

cárie dentária. 
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O índice CPOD tem sido utilizado como base dos resultados de cárie dentária 

e registra dezenas de anos de resultados e por esta razão é difícil encontrar um índice 

mais moderno que o substitua em razão do risco de perder o padrão de 

comparabilidade com os mesmos requisitos metodológicos, tais como o uso de 

ambiente em luz natural com participante e examinador na posição sentados e sem 

necessidade de luz artificial e ar comprimido, requisitos plenamente atingido com o 

índice CAST. 

Em razão de ser apresentado de forma hierarquizada entre seus 

componentes é razoável que o CAST de um indivíduo seja representado pela pior 

condição observada e não pela simples soma dos dentes afetados pela cárie, como 

ocorre com o índice CPOD (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). Assim, a 

média do CAST (1,83; 2,14) na população estudada foi representada por um valor 

mais alto do que o CPOD (0,58; 1,31) (Tabelas 2 e 3). Este quesito metodológico é 

muito importante na sua relação com estudos longitudinais pois a assistência em 

saúde bucal modifica os valores dos componentes do índice CPOD, mas não modifica 

sua soma, ao passo que esta atitude do serviço de saúde bucal pode provocar a 

diminuição do resultado CAST.  

Neste estudo três indicadores foram utilizados como parâmetros para 

comparação com os resultados do índice CAST e com os resultados do índice CPOD 

derivado. A diferença na análise bivariada seria esperada somente para o componente 

hígido e cariado pois os critérios destas duas variáveis são diferentes para o CAST e 

CPOD. O componente hígido do CAST é mais específico por não abrigar em si a cárie 

em esmalte e em dentina não cavitada. Neste sentido, a dor de dente foi significativa 

para ambos as avaliações, com coeficiente de correlação inversamente proporcional 

(sinal negativo), como esperado, mas com valor um pouco mais alto para o índice 

CPOD, provavelmente por ter o componente cariado em esmalte somado aos dentes 

hígidos do índice. O índice de placa visível (IPV) também foi significativo em ambos 

os casos e de forma inversamente proporcional, como esperado, mas com coeficiente 

de correlação (r) mais alto no índice CAST, denotando maior especificidade. A mesma 

condição foi observada entre o componente Hígido de ambos indicadores com o 

índice de sangramento após sondagem (ISG), sendo em ambos os casos 

significativos estatisticamente, com sinal negativo, e com valor mais alto para o CAST 

(Tabela 4). 
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O componente cariado do índice CPOD foi significativo na análise bivariada 

para os três índices investigados (dor de dente, IPV e ISG), como esperado. Por esta 

razão, a sensibilidade do CAST chamou a atenção, pois a dor de origem dentária não 

foi estatisticamente significativa para os componentes cárie dentária em esmalte e em 

dentina sem cavidade pois não causam dor, mas foi significativa a correlação (r) tanto 

para o IPV quanto para o ISG, como esperado. Cárie dentária em cavidade de dentina 

foi estatisticamente significativa com os três indicadores (dor de dente, IPV e ISG). A 

cárie dentária em polpa somente foi sensível a dor de dente (p<0,016). Por estes 

resultados, portanto, entendemos que o índice CAST é mais sensível para a avaliação 

da cárie dentária em um estudo epidemiológico (Tabela 4). 

O modelo proposto para regressão linear múltipla tendo o sistema CAST e o 

índice CPOD como variáveis dependentes foi significativo em ambos os casos 

(p<0,001), apesar do índice de determinação (R2) ter sido menor para o CPOD. As 

diferenças na construção do hierárquico sistema CAST e do índice CPOD a partir de 

seus componentes causou a diferença para a variável independente IPV da regressão 

linear múltipla, sendo não significante para o índice CPOD (Tabela 5). 

Uma limitação deste estudo foi a ausência de um controle representado pelo 

índice CPOD e seus componentes não derivados, ou seja, como resultado de um 

levantamento paralelo ao índice CAST para que o índice CPOD derivado pudesse ser 

confrontado com o índice CPOD independentemente coletado em dados primários.  

A cárie dentária é uma doença de alta prevalência ainda em dias atuais 

(KASSEBAUM et al., 2015), apesar do forte declínio e severidade observado nas 

últimas décadas, principalmente em populações jovens. Permanece, portanto, grande 

interesse no registro adequado, com metodologia de fácil reprodução, em diferentes 

localidades e em condições de comparabilidade, com o índice CPOD e seus 

componentes já registrado até hoje. Assim, o índice CAST pode ser considerado como 

uma alternativa para maior especificidade e sensibilidade no registro da cárie dentária 

em estudos epidemiológicos. 
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6.3   CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRAGEM DO 

ESTUDO 

 

De acordo com o último grande levantamento epidemiológico realizado no 

Brasil, a necessidade de restauração de duas ou mais superfícies aos 12 anos é de 

0,9% para a região Sudeste e de 1,2% para o Brasil. De 15 a 19 anos, essa 

necessidade é de 1% para a região Sudeste e de 1,5% para o Brasil. Para a população 

adulta de 35 a 44 anos, essa necessidade aumenta, sendo de 2,7% para a região 

Sudeste e de 3,2% para o Brasil (SB BRASIL 2010, 2012). Isto justifica a extrema 

dificuldade encontrada pela equipe em se obter a amostragem pretendida, sendo 

necessário triar 24.000 sujeitos. 

A taxa de abandono neste estudo foi de 13% após 2 anos, considerada baixa 

em comparação com outros estudos nos quais avaliaram restaurações de ART 

(PHANTUMVANIT et al., 1996; FRENCKEN et al., 1998; WANG et al., 2004; YU et al., 

2004), que eram superiores a 30%. Todos os esforços foram feitos para avaliar as 

restaurações dos participantes através de uma busca ativa. A equipe conseguiu 

localizar todos os participantes do estudo nos vários seguimentos, até mesmo os que 

mudaram de cidade, mas que permaneceram no estado de São Paulo. A perda de 

seguimento neste estudo foi devido à mudança para outros estados ou desistência 

em continuar participando. 

Na análise descritiva, foi encontrada associação estatisticamente significante 

para tamanho de cavidade, sexo e anestesia (Tabela 6). 

Como a maioria das cavidades foram classificadas como pequenas, tanto 

para as restaurações de ART quanto para as restaurações de resina composta, houve 

associação estatisticamente significante. 

A maioria dos participantes do estudo eram do sexo masculino. Espera-se que 

a maior prevalência de cárie dentária ocorra no sexo feminino, devido à erupção 

precoce dos dentes neste grupo (LOPES; BASTOS, 1988; VAZQUEZ et al., 2015). No 

entanto, apesar das meninas apresentarem uma maior experiência de cárie (CPOD) 

do que os meninos, elas cuidam melhor dos dentes e vão mais frequentemente ao 

dentista (ANTUNES; JUNQUEIRA; FRAZÃO, 2003). Um maior acesso aos cuidados 

dentários resulta em um aumento no índice CPOD, especialmente pelo componente 
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restaurado (PERES et al., 2007). Isto está relacionado com um melhor cuidado com a 

saúde e maior percepção estética dos dentes com o avançar da idade (PERES et al., 

2007). Este estudo corrobora com esses achados anteriores e esclarece porquê a 

maioria das cavidades incluídas foram encontradas nos participantes do sexo 

masculino.  

A diferença estatística observada quanto a anestesia também era esperada, 

uma vez que as restaurações de ART não fazem uso de anestesia, a não ser que seja 

mais confortável para o paciente (LEAL; ABREU; FRENCKEN, 2009). 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre as 

restaurações e o CPOD, Índice de Placa Visível (IPV) e Índice de Sangramento 

Gengival (ISG), o que caracteriza uniformidade da amostra (Tabela 7). 

Apesar do IPV e do ISG não terem sido utilizados na estratificação da amostra, 

as restaurações se apresentaram homogêneas quanto a estas características que 

poderiam influenciar seu desempenho (KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 2010; 

WANG et al., 2016).  

Foi encontrada diferença estatisticamente significante entre as restaurações 

e o tempo de limpeza da cavidade e o tempo de restauração (Tabela 7).  Isso era 

esperado, pois uma das vantagens da técnica do ART é a diminuição do tempo de 

consultório (FRENCKEN et al., 1996; LEAL; ABREU; FRENCKEN, 2009; DA SILVA et 

al., 2012; FRENCKEN; FLOHIL; DE BAAT, 2014). 

 

 

6.4  CONSIDERAÇÕES SOBRE A EFETIVIDADE DAS RESTAURAÇÕES DE 

CLASSE II DE ART E RESINA COMPOSTA 

 

Levando-se em consideração sucesso e falha das restaurações, de acordo 

com o critério do ART, houve associação estatisticamente significante entre as 

restaurações no período de 6 e 12 meses (Tabela 8). Já de acordo com o critério do 

USPHS modificado, houve associação estatisticamente significante entre as 

restaurações apenas na avaliação de 6 meses (Tabela 9). Essa diferença ocorreu em 

função de uma maior variabilidade na distribuição das restaurações pelos escores do 
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critério do ART, em comparação com a distribuição das mesmas restaurações pelos 

escores do critério do USPHS modificado.  

Ressalte-se que neste estudo após 24 meses, independentemente do critério 

de avaliação utilizado, não houve diferença estatisticamente significante entre as 

restaurações de ART e resina composta (p>0,050). Ambas apresentaram excelentes 

taxas de sucesso após 24 meses, superior a 90%, sendo impossível indicar a 

superioridade de um material sobre o outro.  

A longevidade das restaurações de ART do presente estudo é superior à 

observada na literatura, aproximadamente para o mesmo período, que varia de 41,2% 

a 83,4% (ERCAN et al., 2009; FARAG et al., 2009; DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 

2012; CEFALY et al., 2013). A causa do melhor desempenho pode ser atribuída ao 

material utilizado, encapsulado e de melhores propriedades mecânicas e às retenções 

adicionais feitas próximo à junção amelo-dentinária. 

Quanto às restaurações de resina composta, a média de falhas anuais deste 

estudo foi de 4,3%, estando dentro da média que é relatada na literatura, variando de 

2 a 10% dependendo da estratégia adesiva utilizada (HASHIMOTO et al., 2003; 

CARRILHO et al., 2007; BRESCHI et al., 2008; VAN LANDUYT et al., 2010; VAN 

MEERBEEK et al., 2010; MARCHESI et al., 2013).  

Levando-se em consideração os dois critérios de avaliação no mesmo grupo 

de restaurações, as taxas de sucesso ao longo do tempo para as restaurações de 

resina composta foram de 100% (6 meses), 98,7% (12 meses) e 91,5% (24 meses) 

para ambos os critérios de avaliação. Já para as restaurações de ART, utilizando os 

dois critérios de avaliação, as taxas de sucesso foram as mesmas para 6 meses 

(98,7%) e 12 meses (95,8%). Para 24 meses, apesar das taxas de sucesso serem 

diferentes, 92% quando utilizado o critério do USPHS modificado e 90,3% quando 

utilizado o critério do ART, não houve diferença estatística (p=0,466). 

O critério do ART é utilizado na maioria dos estudos que avaliam as 

restaurações de ART, enquanto o critério do USPHS é usado para avaliação da 

longevidade de restaurações de um modo geral (FRENCKEN; HOLMGREN, 2004; 

FRENCKEN; TAIFOUR; VAN'T HOF, 2006). Lo et al. (2001, 2007) sugeriram que o 

critério do ART é mais rigoroso do que o critério do USPHS, uma vez que o defeito 

marginal ou desgaste superior à 0,5 mm é considerado falha no critério do ART 



6 Discussão 
125 

enquanto que no critério do USPHS será considerado falha apenas se houver 

exposição de dentina, além de que no critério do ART a fratura do elemento dentário, 

mesmo a restauração estando intacta é considerada falha, ao contrário do critério do 

USPHS modificado. Os nossos resultados mostraram que independentemente do 

critério de avaliação utilizado para as restaurações, as taxas de sucesso foram 

idênticas ou similares, não havendo diferença estatística entre elas, corroborando com 

os achados de Holmgren et al. (2000); Lo et al. (2001); Frencken, Taifour e van't Hof 

(2006) e Lo et al. (2007). Provavelmente isso ocorreu porque as restaurações que 

receberam escores 3 e 4 de acordo com o critério do ART, além de serem apenas 

duas, também foram consideradas fracassadas de acordo com o critério do USPHS 

modificado pois havia exposição de dentina.  

Consideramos o uso do critério do USPHS modificado adequado e 

comparável ao critério do ART. É interessante o uso desse critério neste estudo uma 

vez que este critério consegue avaliar descoloração marginal, cor e textura superficial, 

que não são levados em consideração no critério do ART (HICKEL et al., 2007). 

Na avaliação de 6 meses, houve associação estatisticamente significante 

entre as restaurações e os critérios cor, forma anatômica e textura superficial. Após 

12 e 24 meses, houve associação significativa entre as restaurações e os critérios de 

forma anatômica e textura superficial (Tabela 10). A diferença encontrada quanto à 

cor das restaurações desapareceu com o tempo do acompanhamento, mantendo-se 

satisfatória desde a primeira avaliação. Provavelmente isto aconteceu pela excelente 

qualidade do CIV de alta viscosidade empregado neste estudo. Apesar de haver 

diferenças entre as restaurações e suas formas anatômicas e texturas superficiais, 

durante os 24 meses de acompanhamento, não comprometeram a qualidade das 

restaurações. A forma anatômica das restaurações de ART seria uma desvantagem 

sobre as restaurações de resina composta, uma vez que essa anatomia é conseguida 

pela pressão digital. Além da resina composta ser nanoparticulada, o que garante uma 

alta lisura superficial, o polimento das restaurações realizado após sua confecção 

também contribui para uma textura superficial mais lisa. 

Considerando o critério do ART, tanto para as restaurações de ART quanto 

para as restaurações de resina composta, não houve diferença no sucesso 

restaurador de 12 para 24 meses (Tabelas 11 e 12). Isso nos leva a acreditar que os 
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primeiros meses, ou semanas, ou dias, correspondem a um período crítico para as 

restaurações dentárias, principalmente para as restaurações de ART. 

Como a adesão do cimento de ionômero de vidro envolve primariamente a 

quelação de minerais do esmalte e dentina pelos grupos carboxílicos dos poliácidos 

(ANUSAVICE; SHEN; RAWLS, 2013), a confecção das retenções adicionais nas 

cavidades ocluso-proximais promove uma retenção mecânica nas primeiras horas de 

presa do material, que é um período crítico da adesão, sendo extremamente frágil 

(YAMAKAMI, 2015). Nesse período, fatores externos incontroláveis pela técnica ou 

pelo operador, como por exemplo, a ingestão de alimentos duros logo após o 

tratamento, podem comprometer a restauração.  

Kemoli et al. (2011) observaram que o sucesso das restaurações proximais 

foi significativamente influenciado pela consistência da próxima refeição consumida 

por cada criança. As crianças com presença de alimentos mais duros na dieta, 

apresentavam taxas de sucesso mais baixas. Dessa forma, a quantidade de forças 

oclusais aplicadas na restauração, particularmente nos estágios iniciais de sua 

maturação, pode influenciar negativamente a longevidade das restaurações 

(FRENCKEN; HOLMGREN, 1999; NOMOTO et al., 2004).  

Ainda considerando o critério do ART, era de se esperar que entre 6 e 24 

meses também houvesse diferença estatística para as restaurações de resina 

composta, assim como observado para as restaurações de ART. No entanto, o qui-

quadrado trabalha com frequência observada e esperada. Aos 24 meses, para as 

restaurações de resina composta, houve maior distribuição dos casos quando 

comparado ao período de 6 meses, não havendo, assim, total comparação. Talvez 

isso tenha diminuído o poder do teste, não havendo significância. 

Por outro lado, considerando o critério do USPHS modificado, houve diferença 

entre todos os períodos de avaliação para os dois tipos de restaurações (Tabelas 13 

e 14). Ao contrário do que aconteceu na análise feita para o critério do ART (Tabelas 

11 e 12), a menor distribuição dos casos no critério do USPHS modificado pode ter 

levado a uma maior comparação, aumentando o poder do teste. 

As variáveis sexo, localidade, idade, CPOD, IPV, ISG, dor de dente, oclusão, 

contato proximal, tamanho da cavidade, anestesia e cooperação não apresentaram 

associação estatisticamente significativa com as taxas de sucesso das restaurações 
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de ART e resina composta (Tabelas 15 e 16). Entretanto, aqui cabem algumas 

considerações importantes.  

A inflamação gengival tem impacto negativo na qualidade de restaurações de 

classe II, pois pode resultar em contaminação principalmente durante a colocação da 

matriz metálica, que se constitui em um estímulo mecânico que pode provocar 

sangramento se a área estiver inflamada (KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 

2010; WANG et al., 2016). Por esse motivo, a orientação em higiene bucal é de 

fundamental importância antes do início da colocação das restaurações 

(CASAGRANDE et al., 2017). 

Embora os CIVs sejam excelentes materiais biocompatíveis que liberam flúor 

e biomiméticos, sua resistência física pode não ser suficiente o bastante para 

restaurar de forma confiável grandes áreas expostas a estresse (HOLMGREN et al., 

2000). Assim, para garantir excelentes taxas de sucesso, as restaurações ART devem 

idealmente ser restritas às cavidades relativamente pequenas cercadas de estrutura 

dentária suficiente e auto-rententivas (ONO; BASTOS, 1997; FRENCKEN; VAN 

AMERONGEN, 2008). Este fato foi comprovado pelas excelentes taxas de sucesso 

deste estudo no qual a maioria das cavidades foram consideradas pequenas e 

médias, além de terem sido associadas à técnica de confecção das retenções 

adicionais nas caixas proximais.  

Este estudo mostrou que a técnica do ART, quando executada de forma 

correta, associada a um material de excelente qualidade, pode produzir resultados 

ótimos. Além disso, a presença de um auxiliar treinado durante os procedimentos 

clínicos pode ter contribuído para as taxas de sucesso, já que o dentista poderia gastar 

mais tempo no controle da saliva após o condicionamento, enquanto o auxiliar 

manipulava o material restaurador (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996; MALLOW 

et al., 1998; HOLMGREN et al., 2000; FRENCKEN; HOLMGREN, 2004).  

Quase a totalidade dos participantes eram oriundos de comunidades 

carentes. De acordo com Schüler et al. (2015) quanto menor o nível socioeconômico, 

maior o índice CPOD e dependência por tratamento em serviços públicos de saúde, 

como acontece na maioria dos países em desenvolvimento. Como o serviço público 

de saúde do nosso país ainda é dificitário, é comum encontrar uma grande incidência 

de dentes não tratados em indivíduos de comunidades carentes (VAN GEMERT-

SCHRIKS et al., 2007; DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012). 
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À medida que as lesões de cárie dentárias estão fortemente associadas aos 

determinantes sociais durante o curso da vida do indivíduo (THOMSON, 2004; 

THOMSON et al., 2004; PERES et al., 2007), é possível que os determinantes sociais 

também possam influenciar na longevidade das restaurações. No entanto, isso ainda 

carece de mais estudos, uma vez que a maioria das investigações sobre a 

longevidade das restaurações se concentraram nos materiais e nas técnicas ou 

características de preparo da cavidade (MANHART et al., 2004; DA ROSA 

RODOLPHO et al., 2006; DEMARCO et al., 2007; DA ROSA RODOLPHO et al., 

2011). 

Sem dúvida, o ART tem a capacidade de ser mais confortável para os 

pacientes, uma vez que o ruído e as vibrações relacionadas com o aparelho rotatório 

estão ausentes. Este efeito “atraumático” é ainda reforçado pelo fato de que a 

anestesia local raramente é necessária na abordagem da técnica (LOUW et al., 2002; 

FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 2008; FRENCKEN, 2014). 

Apesar dos estudos mostrarem que o isolamento absoluto favorece o sucesso 

restaurador do ART (KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 2010; WANG et al., 

2016), no presente trabalho mesmo com o isolamento relativo os autores conseguiram 

altas taxas de sucesso. É importante destacar também que o uso do isolamento 

absoluto pode levar a um maior desconforto do paciente, uma vez que pode requerer 

o uso de anestesia, podendo comprometer a colaboração do paciente. 

Os principais motivos de falha neste estudo de acordo com o critério do ART 

foram: nove restaurações (52,94%) falharam por fratura da restauração e/ou dente, 

cinco restaurações (23,52%) falharam devido à sintomatologia dolorosa, duas 

restaurações falharam devido à perda completa (11,76%), uma restauração (5,89%) 

falhou devido a um desgaste superior a 0,5 mm e uma restauração (5,89%) falhou 

devido a um defeito marginal superior a 0,5 mm. 

Apenas após 24 meses, uma restauração apresentou falha devido à fratura 

associada à cárie secundária. As demais fraturas no estudo ocorreram provavelmente 

por diferentes motivos intrínsecos dos materiais restauradores, da técnica empregada 

ou por hábitos dos pacientes, como já relatado anteriormente.  

Os resultados do presente estudo mostraram que o efeito preventivo de cárie 

foi semelhante para ambos os materiais. Após 24 meses houve a presença de 
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abscesso e/ou fístula em três restaurações de ART e em duas de resina composta, 

sugerindo um alto nível de eficácia após 24 meses, independentemente da alta 

experiência de cárie dos participantes (CPOD= 4,72). É importante relatar que para 

essas restaurações tinha sido feita a proteção do complexo dentina-polpa com 

solução e cimento de hidróxido de cálcio para as restaurações de ART e de solução 

e cimento de hidróxido de cálcio e CIV forrador e base quando necessário para as 

restaurações de resina composta. Outros seis dentes com lesões cariosas profundas 

como essas, responderam favoravelmente à proteção do complexo dentina-polpa, 

mantendo a vitalidade pulpar e sucesso restaurador após 24 meses.  

Casagrande et al. (2017) observaram que após seguimento de três anos as 

taxas de falhas anuais para as restaurações de resina composta e CIV modificados 

por resina em cavidades profundas foram de 14,6% e 26,7%, respectivamente. Agora, 

quanto ao manejo das lesões cariosas, as taxas de falhas anuais para as restaurações 

foram de 17,3% quando realizada a remoção seletiva e de 13,1% quando realizada a 

remoção total da lesão cariosa. Dessa forma, no presente estudo, as taxas de falhas, 

principalmente para quanto à sintomatologia dolorosa por envolvimento pulpar, foi 

considerada baixa. 

Cabe ressaltar também que no presente estudo não foi realizada avaliação 

com métodos complementares de diagnóstico (exame radiográfico) tanto na seleção 

das cavidades quanto nos seguimentos. Portanto, existe a possibilidade de alguns 

dentes com algum estágio de inflamação da polpa ter sido incluídos no estudo uma 

vez que a cavidade macroscópica é detectada visualmente em um estágio muito mais 

tardio do processo carioso (WENZEL et al., 1993). Também é bem possível que em 

um determinado período de avaliação, o dente já estivesse comprometido com alguma 

inflamação pulpar, mesmo apresentando clinicamente uma restauração satisfatória. 

Dessa forma, exame radiográfico iria ser de grande importância tanto na seleção das 

cavidades quanto no acompanhamento das restaurações, uma vez que a 

profundidade de uma lesão cariosa de dentina sugerida por esse exame deve ser 

subestimada, pois é sabido que a real profundidade quando analisada 

histopatologicamente é maior que o apontado pelo exame radiográfico 

(CHRISTENSEN; 1996; LUNDER; VAN DER FEHR, 1996; NIELSEN; HOERNOE; 

WENZEL, 1996). Assim, pode-se inferir que os dentes que tiveram inflamação pulpar 
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supostamente já tinham algum grau de inflamação pulpar prévia à restauração 

(KEMOLI; VAN AMERONGEN, 2011).  

Apenas uma restauração de ART e uma restauração de resina composta 

falharam devido à perda completa. No entanto, em nenhum destes casos foi 

constatada a presença de cárie secundária, assim como no estudo de Prakki et al. 

(2008). 

As restaurações de ART que falharam por desgaste e defeito marginal 

superior a 0,5 mm provavelmente foi porque elas não apresentaram volume suficiente, 

expondo em pouco tempo a dentina na cavidade bucal.  

Os principais motivos da substituição de restaurações de resina composta 

observados na literatura são o desenvolvimento de cárie secundária relacionada à 

interface adesiva e fratura da restauração que está relacionada às propriedades 

mecânicas do material, bem como à quantidade e qualidade da estrutura dentária 

remanescente (HASHIMOTO et al., 2003; ABDALLA; FEILZER, 2008; FERRACANE, 

2011; MAAS et al., 2017). Este estudo corrobora com esses achados, evidenciando 

que mais de 70% das falhas das restaurações de resina composta foi devido à fratura. 

Fraca higiene oral, juntamente com altos índices de CPOD apresentam um 

grande impacto sobre o sucesso das restaurações de um modo geral (VAN GEMERT-

SCHRIKS et al., 2007; DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012). De Amorim, Leal e 

Frencken (2012) observaram que a maioria das publicações não relatavam o estado 

de saúde bucal dos indivíduos incluídos nos estudos, nem informavam se um 

programa de saúde bucal era implementado juntamente com o tratamento clínico. Isso 

também pode ter sido um dos motivos do grande sucesso restaurador deste estudo. 

Considerando-se o critério do ART, as restaurações de ART apresentaram 

uma sobrevida inferior (83,7%) quando comparado à sobrevida pelo critério de 

avaliação do USPHS modificado (87,8%), após 24 meses (p=0,051). A sobrevida das 

restaurações de resina composta foi de 90,7% para ambos os critérios de avaliação. 

Considerando os critérios de avaliação e analisando as taxas de sucesso 

restaurador e de sobrevida, verificamos que a análise de sobrevida fornece, de modo 

geral, um sucesso restaurador inferior para ambas as restaurações. Assim, as 

análises de sobrevida subestimam a real efetividade das restaurações em estudos de 

não-inferioridade. 
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O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), vem ganhando muito espaço 

na Odontologia moderna em virtude de vários aspectos: técnica minimamente 

invasiva, com maior preservação das estruturas dentais sadias; restauração com 

Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) de alta viscosidade, considerado o material mais 

biomimético da odontologia atual; redução do número de exposições pulpares; menor 

estresse e ansiedade do paciente, visto que raramente causa dor, não necessitando 

de anestesia; além de ser um método econômico e eficaz na prevenção e controle 

das lesões cariosas uma vez que apresenta alta resolutividade, com menor tempo de 

consultório (FRENCKEN et al., 1996; MICKENAUTSCH; FRENCKEN; VAN´T HOTF, 

2007; FRENCKEN; LEAL, 2010; DA SILVA et al., 2012; HOLMGREN; ROUX; 

DOMÉJEAN, 2013). É considerado, portanto, como uma estratégia sólida baseada 

em promoção de saúde e prevenção da doença cárie, permitindo grande alcance 

populacional em saúde pública (HERMOSILLO et al., 2009). 

Este estudo de acompanhamento por 24 meses evidenciou o sucesso 

restaurador do ART semelhante ao da resina composta. Apesar dos autores 

concordarem que é preciso um acompanhamento por um período mais longo para 

evidenciar a longevidade dessa técnica restauradora, este estudo mostra que é 

necessário mudanças nas diretrizes do Ministério da Saúde no que diz respeito à 

recomendação do ART em dentes permanentes como procedimento temporário.  
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos resultados do presente estudo concluiu-se que a hipótese nula 

foi aceita, não havendo diferença na taxa de sucesso das restaurações de classe II 

de ART com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade e alta resistência 

flexural, em dentes permanentes de crianças, adolescentes e adultos com sulcos de 

retenção próximos da junção amelo-dentinária, em comparação com restaurações de 

classe II convencionais de resina composta após 24 meses.  
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APÊNDICE F 
 

 
 
 

 
PACIENTE: __________________________________________________________________ 
 
GRUPO: _________ SUP. REST: _________ANTAGONISTA: ________ 
 
AVALIADOR: _____________________________________________ DATA: _____________ 
 
EXAME CLÍNICO DENTE _______ 
 
 

USPHS 
6 MESES 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO 

COR     

DESCOLORAÇÃO MARGINAL     

INTEGRIDADE MARGINAL     

FORMA ANATÔMICA     

TESTURA SUPERFICIAL     

RECIDIVA     

QUAL. DA RESTAURAÇÃO      

*qualidade da restauração: (I) ideal; (S) satisfatória; (IN) inaceitável. 

 

 

 

6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 
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