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RESUMO 

 

 

Ladewig NM. Eficácia do ART e do tratamento convencional com resina composta sob 
isolamento absoluto em molares decíduos: estudo clínico randomizado e revisão 
sistemática com metanálise [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 
 

O objetivo desta tese foi identificar, analisar e sintetizar evidências científicas quanto 

à eficácia do Tratamento Convencional (TC) e do Tratamento Restaurador 

Atraumático (ART) em molares decíduos considerando os parâmetros de longevidade, 

custo, aceitabilidade e desfechos reportados pelo paciente. Este volume apresenta 

um compilado de uma revisão sistemática e dois ensaios clínicos randomizados 

orientados pelas recomendações PRISMA, CONSORT-PRO e CHEERS. Realizamos 

uma revisão sistemática, cuja pesquisa bibliográfica buscou por desfechos reportados 

pelo paciente (PROs) em relação a tratamentos restauradores na dentição decídua 

em estudos prospectivos indexados no PubMed, Scopus e OpenGrey até fevereiro de 

2018. Meta-análise de Comparação de Tratamento Misto foi realizada considerando 

os resultados dos estudos revisados. Devido à incompatibilidade de dados, apenas 

dor, ansiedade e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) foram 

analisados estatisticamente. Adicionalmente, delineamos um ensaio clínico de não 

inferioridade randomizado por cluster cujo desfecho primário foi a longevidade do TC 

e do ART em cavidadades oclusais e oclusoproximais de molares decíduos após 24 

meses de acompanhamento. Como desfechos secundários, foram avaliados a 

aceitabilidade, representada pelo desconforto auto relatado e  cooperação dos 

participantes, e a custo-eficácia. Crianças entre 3 e 6 anos apresentando pelo menos 

uma cavidade oclusal ou oclusoproximal em molares decíduos foram randomizadas 

entre os grupos convencional (TC) com resina composta sob isolamento absoluto 

após anestesia local ou o ART. Em ambos os grupos foi realizada remoção parcial de 

tecido cariado. O estudo foi desenvolvido em um trailer odontológico localizado no 

interior de uma escola municipal de Barueri/SP. Imediatamente após cada sessão 

restauradora, foi mensurado o desconforto auto relatado pelo participante e o 

comportamento pelo operador através da Escala Facial de Wong-Baker e escala de 5 

pontos, respectivamente. As restaurações oclusais e oclusoproximais foram avaliadas 

após 6, 12, 18 e 24 meses segundo o critério de Frencken et al. 1998 e de Roeleveld 



et al. 2006. Os custos profissional e do procedimento, subdividido em custos variável 

e do material de consumo, foram considerados para estimar o custo incremental dos 

tratamentos. Regressão de Poisson em análise de multinível, Regressão de Cox com 

fragilidade compartilhada e regressão de Bootstrap foram utilizadas para testar o 

desconforto e cooperação, a sobrevida e o custo entre os tratamentos e outras 

variáveis independentes. O nível de significância foi ajustado em 5%. Tratamentos 

restauradores que utilizam agentes quimicomecânicos ou apenas instrumentos 

manuais para remoção de tecido cariado, como o ART, resultaram em menores 

índices de ansiedade e menor tendência em provocar dor em crianças do que 

tratamentos que utilizam instrumentos rotatórios e/ou anestesia. A QVRSB não foi 

influenciada pelos tratamentos restauradores nem diferiu entre os grupos. Por outro 

lado, o TC e o ART apresentaram baixa taxa de desconforto e alto índice de 

cooperação sem diferença estatisticamente significante entre eles. Ambos os 

tratamentos apresentaram sobrevida semelhante nas cavidades oclusais após 24 

meses de acompanhamento, porém o custo do ART foi menor, demonstrando ser a 

opção mais custo-eficaz. Em relação às restaurações oclusoproximais, apesar do 

desempenho do TC ser superior ao ART, ele apresentou maior custo. Pode-se concluir 

que ansiedade e dor estão diretamente relacionados com tratamentos restauradores 

mais invasivos. Por outro lado, o TC e o ART apresentaram desconforto, cooperação 

e custo-eficácia semelhantes no tratamento de molares decíduos.  

 

Palavras-chave: Restauração dentária permanente. Dente decíduo. Longevidade. 

Custos e análises de custo. Medidas de resultados relatados pelo paciente. Ensaio 

clínico. Revisão. Odontopediatria.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Ladewig NM. Efficacy of ART and conventional treatment with composite resin under 
rubber dam isolation in primary molars: a randomized clinical trial and systematic 
review with meta-analysis [thesis] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2018.Versão Corrigida. 

 

The aim of this thesis was to identify, analyze and synthesize scientific evidences 

regarding the efficacy of conventional treatment (CT) and Atraumatic Restorative 

Treatment (ART) in primary molars considering the parameters of longevity, cost, 

acceptability and patient reported outcomes. This volume presents a compilation of a 

systematic review and two randomized clinical trials guided by the PRISMA, 

CONSORT-PRO and CHEERS recommendations. We performed a systematic review 

whose literature search included outcomes reported by the pediatric patient (PROs) 

related to restorative treatments in the primary dentition in prospective studies indexed 

in PubMed, Scopus and OpenGrey until February 2018. Mixed Treatment Comparison 

analysis was performed considering the results of the reviewed studies. Due to data 

incompatibility, only pain, anxiety and oral health related to quality of life (OHRQoL) 

were analyzed statistically. Additionally, we designed a cluster randomized non-

inferiority clinical trial whose primary outcome was the longevity of occlusal and 

occlusoproximal ART and TC restorations in primary molars after 24 months of follow-

up. As secondary outcomes, acceptability, represented by self-reported discomfort and 

participant cooperation, and cost-efficacy were assessed. Children between 3 and 6 

years old presenting at least one occlusal or occlusoproximal cavity in primary molars 

were randomized between the conventional group (TC) with composite resin under 

rubber dam isolation after local anesthesia or ART. Partial removal of carious tissue 

was performed in both groups. The study was carried out in a dental trailer located 

inside a municipal school in Barueri/SP. Immediately after each restorative session, 

self-reported discomfort and participant cooperation were measure through the Wong-

Baker Facial Scale and a 5-point scale, respectively. The occlusal and occlusoproximal 

restorations were evaluated after 6, 12, 18 and 24 months according to the criteria of 

Frencken et al. 1998 and Roeleveld et al. 2006. The professional and procedural costs, 

subdivided into variable and material of consumption’ costs, were considered to 

estimate treatments’ incremental cost. Poisson regression in multilevel analysis, Cox 



regression with shared fragility and Bootstrap regression were used to test discomfort 

and cooperation, survival and cost between treatments and among others independent 

variables. The level of significance was set at 5%. Restorative treatments using 

chemomechanical agents or only manual instruments, such as ART, were related to 

lower anxiety rates and less tendency to provoke pain in children compared to 

treatments using rotary instruments and/or anesthesia. OHRQoL was not influenced 

by restorative treatments nor differed between groups. On the other hand, CT and ART 

presented low rate of discomfort and a high cooperation with no statistically significant 

difference between them. Both treatments presented similar survival rates in occlusal 

restorations after 24 months of follow-up, but the ART cost was lower, proving to be 

the most cost-effective option. Regarding occlusoproximal restorations, although CT 

performance was superior to ART, it presented a higher cost. It can be concluded that 

anxiety and pain are directly related to more invasive restorative treatments. 

Differently, CT and ART have similar discomfort, cooperation and cost-efficacy in the 

treatment of primary molars.  

 

Keywords: Permanent dental restoration. Deciduous tooth. Longevity. Costs and cost 

analysis. Patient Reported Outcome Measures. Clinical trial. Review. Pediatric 

dentistry.  
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PREFÁCIO 

 

Esta tese é constituída de três capítulos redigidos em ordem de expectativa de 

publicação. O primeiro é uma revisão sistemática com metanálise desenvolvida como 

trabalho final de uma das disciplinas do doutorado, publicada  em 6 de dezembro de 

2018 na revista científica PlosOne (DOI: 10.1371/journal.pone.0208437). 

 

 

(I) Desfechos reportados pelo paciente associados a diferentes tipos de 

tratamentos restauradores na Odontopediatria: revisão sistemática e 

análise de comparações mistas (MTC). 

 

 

Os dois últimos reportam os resultados de um Ensaio Clínico Randomizado (ECR)  

desenvolvido como projeto de pesquisa do presente doutorado cujo protocolo se 

encontra publicado e disponível. 

 

 

(II) Aceitabilidade de crianças em relação a dois tratamentos 

restauradores em molares decíduos: ensaio clínico randomizado. 

 

(III) Custo-eficácia do tratamento restaurador convencional com resina 

composta e do ART em molares decíduos: estudo clínico 

randomizado. 

 

 

Protocolo: Ladewig NM, Sahiara CS, Yoshioka L, Olegario IC, Floriano I, 

Tedesco TK, et al. Efficacy of conventional treatment with composite resin 

and atraumatic restorative treatment in posterior primary teeth: study 

protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2017;7(7):e015542. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O cuidado restaurador na dentição decídua é parte do tratamento de saúde bucal 

integral de crianças e adolescentes(1) o qual deve garantir condições estéticas e 

funcionais adequadas até a exfoliação dentária(2). Apesar da busca contínua pelo 

tratamento restaurador ideal utilizado na clínica odontopediátrica(1), a falta de 

evidências acerca dessa temática ainda persiste(3–5). 

O tratamento restaurador convencional com resina composta (TC) ainda é uma 

das abordagens mais frequentemente utilizadas na odontopediatria(6). Apesar da 

qualidade estética, preservação da estrutura dentária e taxa de desgaste abrasivo 

similar àqueles do dente decíduo natural(7), todas as resinas compostas sofrem 

contração de polimerização a qual pode prejudicar a integridade marginal(2) e a 

longevidade da restauração. Adicionalmente, devido à sua natureza hidrofóbica, o 

isolamento absoluto com lençol de borracha é necessário para extrair todas as 

vantagens das propriedades das resinas compostas(8,9), tornando o procedimento 

restaurador não só tecnicamente sensível, como também mais demorado e 

dependente do uso de anestesia local(2). 

Uma alternativa ao uso das resinas compostas é o tratamento restaurador 

atraumático (ART), abordagem de mínima intervenção que simplifica o procedimento 

restaurador por meio do uso exclusivo de instrumentos manuais, seguido pela 

aplicação de uma material adesivo(10). Atualmente, o material de escolha para o ART 

é o cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta viscosidade, o qual oferece 

biocompatibilidade, liberação de flúor, adesão química à superfície dentária(11) e um 

coeficiente de expansão térmica similar àquele do dente natural(4). Além disso, é de 

fácil uso, uma vez que pode ser colocado em um único incremento(10). 

Do ponto de vista da longevidade, provável parâmetro mais importante para medir 

o sucesso de um tratamento restaurador(12), a literatura científica internacional já 

designou o ART como um procedimento apropriado para o tratamento de cavidades 

oclusais e oclusoproximais em dentes decíduos(4,5,13). Porém, poucos estudos 

clínicos se propuseram a estudar a performance de resinas compostas nessa mesma 

dentição sob condições técnicas ideais(9). Adicionalmente, grande parte da produção 

científica nesse segmento foi construída tendo o tratamento restaurador convencional 

com amálgama como padrão de referência(3–5). Como o mesmo está caindo em 
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desuso devido à necessidade de retenção mecânica e às recomendações das normas 

internacionais para banir o uso de mercúrio(14), fica clara a necessidade em se 

produzir evidências com procedimentos mais atuais a fim de auxiliar o clínico na sua 

tomada de decisão.  

É crescente ainda a realização de estudos que analisam o tratamento 

odontológico além de seu caráter técnico, focando não só na longevidade dos 

tratamentos, como também em outros parâmetros como o bem estar dos 

pacientes(15,16), a viabilidade e o custo dos procedimentos(17–19), a fim de tornar a 

escolha do tratamento mais efetiva e apropriada para cada realidade. 

Devido à simplicidade de sua técnica, foi sugerido que o ART tem um menor 

potencial para causar ansiedade(20,21), dor(22–24) e desconforto(20,24,25), o que 

gera elevada aceitabilidade entre os pacientes(21,26,27), estando o mesmo indicado 

para o tratamento de crianças, pacientes ansiosos e/ou fóbicos(28). Porém, os 

resultados ainda se mostram inconsistentes(29). Além disso, apesar da atitude dos 

dentistas e da equipe desempenhar um papel importante no manejo comportamental 

de crianças(30), não há evidências conclusivas que diferentes tipos de tratamentos 

restauradores possam influenciar no comportamento e na percepção do paciente 

pediátrico sobre o tratamento odontológico. 

Nesse contexto, acrescenta-se ainda o aumento das exigências econômicas para 

a elaboração de programas, políticas e intervenções em saúde(18), havendo 

necessidade crescente em se definir soluções de qualidade mas de baixo custo. 

Alguns estudos demonstraram a vantagem econômica do ART em relação ao 

tratamento convencional(17,18), mas nenhum se propôs a avaliar a relação entre 

custo e longevidade em relação à técnica restauradora convencional com resinas 

compostas sob isolamento absoluto na dentição decídua. As análises de custo-

efetividade e custo-eficácia representam uma alternativa relevante para avaliação 

desse desfecho, pois ponderam não só a qualidade como também os custos 

associados ao fornecimento de uma tecnologia em saúde, não se restringindo apenas 

às despesas relacionadas com os bens materiais utilizados(31). 

Diante do exposto, fica evidente a necessidade em se realizar ensaios clínicos 

randomizados e revisões sistemáticas para auxiliar na construção da melhor evidência 

científica acerca do tratamento restaurador em dentes decíduos, subsidiando a 

escolha por parte dos gestores, considerando-se os parâmetros de longevidade, 

custo, aceitabilidade e desfechos reportados pelo paciente. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

2.1 Objetivo primário 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar, analisar, sintetizar  e fornecer 

evidências científicas quanto à eficácia do Tratamento Convencional (TC) e do 

Tratamento Restaurador Atraumático (ART) em molares decíduos considerando os 

parâmetros de desfechos reportados pelo paciente, aceitabilidade, longevidade e 

custo. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

(a) Comparar os desfechos reportados pelo paciente em relação aos tratamentos 

restauradores na dentição decídua; 

(b) Avaliar e comparar a aceitabilidade, representada pelo desconforto auto 

relatado e pela cooperação, de crianças submetidas ao TC e ao ART; 

(c) Avaliar se o tipo de cavidade – oclusal ou oclusoproximal – influencia na 

longevidade das restaurações atraumáticas em relação às restaurações 

convencionais; 

(d) Avaliar e comparar o custo médio das restaurações do ART e do TC; 

(e) Avaliar e comparar a custo-eficácia do ART em relação ao TC, considerando a 

longevidade de ambos os tratamentos. 
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3 CAPÍTULO I: DESFECHOS REPORTADOS PELO PACIENTE 

 

 

Desfechos reportados pelo paciente associados a diferentes tipos de 

tratamentos restauradores na Odontopediatria: revisão sistemática e análise de 

comparações mistas (MTC) 

 

3.1 Introdução 

 

Desfechos reportados pelo paciente (PRO) é uma avaliação do estado de 

saúde fornecida pelo próprio paciente ao invés de ser interpretada por um observador 

externo(32). Apesar das informações físicas, fisiológicas e biomecânicas poderem ser 

mensuradas através de avaliação médica, existem alguns dados que só podem ser 

obtidos através do relato do paciente, como sintomas, sentimentos e o impacto da 

doença(33). A utilização dos PRO no cuidado em saúde é uma métrica emergente 

que está se tornando gradativamente mais importante(34–36). É considerado um 

componente essencial no fornecimento de cuidados em saúde pois reforça a 

participação e o engajamento do paciente no processo de tomada de decisão(37). Na 

Odontopediatria, isso ganha uma importância ainda maior uma vez que experiências 

odontológicas negativas durante a infância e adolescência repercutem na vida adulta, 

apresentando efeitos a longo prazo(38). 

Como o tratamento restaurador é uma parte fundamental do cuidado integral 

da saúde bucal de crianças(1), ele tem sido mais extensivamente estudado em relação 

aos PRO. Os parâmetros clínicos tradicionais para avaliar o tratamento restaurador, 

como integridade marginal e desgaste superficial de restaurações, cárie secundária, 

e inflamação pulpar(39), tem sido complementados por desfechos baseados no 

paciente como qualidade de vida(40,41), ansiedade(20,42), percepção de crianças e 

responsáveis(30) e dor(23,30,43–45). 

Estudos recentes tem focado em desfechos baseados no paciente 

mensurados não apenas através de escalas psicométricas(29,46,47), como também 

através de medidas fisiológicas ou sob a perspectiva do profissional de saúde(29). No 

entanto, os dados publicados apresentam resultados conflitantes e inconclusivos, sem 

clareza em relação a qual tratamento restaurador oferece maiores benefícios sob a 

perspectiva do paciente pediátrico. Nesse contexto, o objetivo da presente revisão 
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sistemática foi de comparar os tratamentos restauradores em relação aos desfechos 

reportados pelo paciente na Odontopediatria. 

 

3.2 Materiais e métodos 

 

Essa revisão sistemática foi reportada de acordo com as diretrizes do 

“Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses”, o 

PRISMA(48), como detalhado no ANEXO A. O protocolo desta revisão foi registrado 

no sistema PROSPERO sob código CRD42017056285. 

 

3.2.1 Estratégia de busca 

 

A busca na literatura foi realizada nas bases de dados MEDLINE (PubMed), 

Scopus e OpenGrey até Fevereiro de 2018. A estratégia de busca foi desenvolvida 

para o MEDLINE (PubMed) e depois adaptada para as outras duas bases de dados 

(Tabela 3.1). Três grupos de palavras combinadas com o termo booleano “OR” foram 

criadas, incluindo palavras chaves para dentição decídua, tratamento restaurador e 

desfecho reportado pelo paciente. Os três grupos foram combinados com o termo 

booleano “AND”. Ambos “Text Word” e “MeshTerms” foram utilizados. Busca manual 

por títulos também foi realizada em listas de referências de artigos completos e 

nenhuma restrição de idiomas foi aplicada.  
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Tabela 3.1 – Estratégia de busca desenvolvida para a base de dados MEDLINE via PubMed 

 

#1 

(child*) or (children) or (pediatric) or (paediatric) or (infant*) or (minor*) or 
(deciduous tooth) or (deciduous teeth) or (primary tooth) or (primary teeth) 
or (primary dentition) or (baby tooth) or (baby teeth) or (primary molar*) or 
(adolescent*) or (adolescent) or (deciduous tooth) or (deciduous teeth) or 
(deciduous dentition) or (primary tooth) or (primary teeth) 

#2 

(restorative treatment*) or (dental restoration*) or (dental filling*) or 
(atraumatic restorative treatment, dental) or (atraumatic restorative 
treatment) or (amalgam) or  (resin composite) or (composite resin) or 
(composite restoration*) or (compomer) or (glass ionomer cement) or 
(permanent dental restoration*) or (permanent dental filling) 

#3 

(pain) or (discomfort) or (anxiety) or (quality of life) or (fear) or (patient based 
outcome) or (patient centered outcome) or (patient satisfaction) or (dental 
fear) or (dental phobia) or (odontophobia) or (panic) or (acceptability) or 
(tooth appearance) or (oral health related to quality of life)  

#4 #1 AND #2 AND #3 

 

 

3.2.2 Critérios de elegibilidade 

 

Como critério de inclusão consideramos estudos prospectivos avaliando o 

tratamento restaurador na dentição decídua. Foram excluídos aqueles que 1) não 

apresentavam grupo comparador, 2) não analisavam pelo menos um desfecho 

reportado pelo paciente, 3) foram realizados com grupos em condições específicas de 

saúde diferente da normalidade, e 4) cujos dados das dentições decídua e 

permanente não foram analisados separadamente. Como desfecho reportado pelo 

paciente, nós consideramos todas as avaliações que eram reportadas diretamente 

pelos participantes da pesquisa de acordo com a definição do CONSORT PRO 

Extension(32). Adicionalmente, o proxy reportado pelos cuidadores Qualidade de Vida 

Relacionada a Saúde Bucal (QVRSB) também foi avaliado. 

 

3.2.3 Métodos de revisão 

 

Títulos e resumos foram selecionados independentemente por dois revisores 

(N.M.L. e T.K.T.). Se o estudo atendesse aos critérios de inclusão ou se não 

apresentasse dados disponíveis suficientes para a decisão, o texto completo era 

obtido para posterior avaliação pelos mesmos revisores. O teste de Cohen Kappa foi 

realizado para assegurar a concordância entre os avaliadores antes das fases de 
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inclusão e exclusão, utilizando 10% da amostra estudada. Desacordos foram 

discutidos com um especialista (D.P.R.) para atingir um consenso.  

 

3.2.4 Extração e processamento dos dados 

 

Dados relevantes foram coletados usando um formulário de extração de 

dados estruturados. Autor, ano de publicação, país, local do estudo e desenho foram 

extraídos para descrever os estudos. O tamanho da amostra, a idade dos 

participantes, o grupo de dentes tratados e o tamanho da amostra de acordo com o 

tratamento foram coletados para caracterizar a amostra. Em relação aos resultados, 

operador, desfecho, critérios de avaliação, tempo de avaliação e principais achados 

foram extraídos. Autores de estudos incluídos foram contatados para fornecer dados 

adicionais quando necessário. 

Os tratamentos comparados nos estudos foram categorizados em seis grupos 

diferentes de acordo com as características descritas: I- Tratamento restaurador 

utilizando instrumentos rotatórios e anestesia local (BROCA+AL); II- Tratamento 

restaurador utilizando instrumentos rotatórios (BROCA); III-  Tratamento restaurador 

utilizando instrumentos manuais e material adesivo (MAO); IV- Tratamento 

restaurador utilizando agentes quimicomecânicos (QUIM); V- Técnica de Hall (HT); VI- 

Tratamento restaurador ultraconservador (UCT). 

A qualidade dos estudos foi avaliada por dois revisores (N.M.L. e T.K.T.) de 

maneira independente. A ferramenta da Cochrane foi usada para analisar todos os 

estudos incluídos. O risco de viés foi classificado como baixo, alto ou incerto de acordo 

com a randomização, sigilo de alocação, cegamento, divulgação completa dos dados, 

seleção dos resultados reportados e outros vieses em potencial. Autores foram 

contatados via e-mail em caso de informações faltantes ou duvidosas. Desacordos 

entre os revisores foram solucionados por consenso.  

O viés de publicação seria avaliado se mais de 10 estudos fossem identificados 

por desfecho. 

 

3.2.5 Análise estatística 

 

Os três desfechos avaliados quantitativamente na meta-análise foram 

considerados como variáveis contínuas e tratadas de acordo com as medidas 
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disponíveis em cada artigo. Média com desvio padrão, porcentagem de dor, e 

diferença média dos escores foram extraídos para avaliar ansiedade, dor e qualidade 

de vida, respectivamente. Os coeficientes reportados na meta-análise foram a 

diferença das médias com intervalo de confiança de 95% (IC95%) para ansiedade e 

qualidade de vida, e o risco relativo (RR) com IC95% para dor. 

Os efeitos de cada tratamento para cárie dentária em dentes decíduos em 

desfechos reportados por pacientes foram analisados usando metanálise de 

Comparações Mistas de Tratamento (MTC). O MTC combina comparações indiretas 

entre uma série de diferentes intervenções através da inclusão de múltiplos dados 

distintos pareados. Ainda permite o cálculo do ranking de probabilidades em relação 

à eficácia do tratamento(49). Como o MTC é baseado na estrutura hierárquica 

bayesiana, as estimativas foram obtidas por simulações de Markov-Chain Monte 

Carlo. Todas as análises foram realizadas no software estatístico R usando o pacote 

GeMTC versão 0.8 e o pacote rJAGS para estimar os modelos. 

Para comparações diretas, os dados foram combinados usando um modelo 

de efeito aleatório. A heterogeneidade foi avaliada com a estatística do I2 quando mais 

de um estudo comparou os mesmos tratamentos em relação ao mesmo desfecho. 

Para as comparações indiretas, a escolha entre efeitos fixo e aleatório foi feita 

através da comparação de modelos concorrentes baseados no “Deviance Information 

Criteria” (DIC). Para cada modelo, a qualidade de ajuste dos dados foi avaliada 

usando o desvio residual(50). Distribuições vagas prévias foram usadas para todos os 

modelos. O ranking de eficácia dos tratamentos com base nas probabilidades 

posteriores da classificação dos tratamentos(49) também foi calculada. A análise de 

node split por inconsistência não foi realizada porque a maior parte dos tratamentos 

não apresentou comparações diretas. 

 

3.3 Resultados 

 

No total, 4.322 estudos foram identificados através da estratégia de busca, 

dos quais 3.800 não eram duplicados. A concordância entre avaliadores foi de 0,79 

para a inclusão de resumos e de 1,0 para exclusão de artigos completos. Após a 

triagem de títulos e resumos, 263 trabalhos foram avaliados para leitura de texto 

completo. A principal razão para exclusão foi a ausência de desfechos reportados pelo 

paciente (n=79). Um número final de 17 artigos preencheram os critérios de 
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elegibilidade (Figura 3.1). Nestes, oito diferentes desfechos reportados pelo paciente 

foram identificados, sendo eles: dor (n=7), desconforto (n=2), preferência pelo 

tratamento (n=1), ansiedade (n=6), qualidade de vida relacionada à saúde bucal (n=2), 

satisfação (n=3), disposição para receber o tratamento novamente (n=1) e aparência 

(n=1). Alguns artigos relataram mais de um resultado (Tabela 3.2). 

Todos os artigos exceto três, os quais são dois estudos prospectivos sobre 

PRO, e um estudo de método misto, são ensaios clínicos randomizados (ECR). Todos 

os tratamentos foram realizados em dentes decíduos posteriores.  

 

3.3.1 Avaliação do risco de viés 

 

A avaliação do risco de viés dos ensaios clínicos incluídos pode ser 

visualizado na Figura 3.2. Nenhuma das 7 categorias foram unanimemente 

classificadas como baixo risco. A maiorias dos estudos não reportou dados suficientes 

acerca de sigilo de alocação e cegamento dos participantes, operadores e 

avaliadores. Viés de seleção, atrição e relato foram os mais frequentemente avaliados 

como baixo-risco entre os estudos.  
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Figura 3.1 – Fluxograma da seleção dos estudos 

 
Fonte: A autora



 

Tabela 3.2 – Principais características e dados dos estudos incluídos 

 

Autor, ano e país Desenho Local 
n 

(paciente) 
Idade 
(Anos) 

Dente 
N de acordo com o 

tratamento 
Operador Desfecho Critério de avaliação 

Momento de 
avaliação 

Principais achados 

Louw et al.,(43) 
2002 

(África do Sul) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 401 6 - 9 

Dentes 
decíduos 

ART*: 175 
ART* c/ broca 117 

ART*& ART* c/ broca: 
109 

Dentistas Dor 
Pergunta: Você sentiu dor 

enquanto seus dentes 
estavam sendo tratados? 

10 dias depois do 
tratamento 

% Dor 
 

ART*: 19 
ART* c/ broca:  15 

ART*& ART* c/ broca:  22 

Bochove et al., 
(25) 
2006 

(Suriname) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 300 6 - 7 

Dentes 
decíduos  

Broca– n/m 
ART* – n/m 

Broca c/ AL§ – n/m 
ART* c/ AL§- n/m 

Estudantes do 
último ano de 
Odontologia e 

Dentistas 

Desconforto Venham Picture Test 
Imediatamente 

após o tratamento 
Sem resultados numéricos 

Innes et al., (51) 
2007 

(Escócia) 

ECR† 
Boca 

dividida 
Clínica 132 3 - 10 

Molares 
decíduos 

Broca c/ AL§: 132 
Técnica de Hall: 132 

Dentistas 
Preferência da 

criança 
Pergunta  

Depois de terminar 
ambos os 

tratamentos 

% Preferido 
 

Crianças: 72% Técnica de Hall 
 

Mickenautsch et 
al., (20) 

2007 
(África do Sul) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 143 

8,9 
(Média) 

10,3 
(Média) 

Dentes 
decíduos 

ART*: 59 
Broca c/ AL§- 84 

Dentistas Ansiedade 
Children’s Fear Survey 

Schedule 
Imediatamente 

após o tratamento 

Escore médio (EPπ) 
 

A: 24,4 (1,2) 
B: 14,8 (1,7) 

Topaloglu-Ak et 
al., (42) [A] 

2007 
(Turquia) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 518 6 - 7 

Dentes 
decíduos 

Broca: 64 
ART*: 96 

Dentistas Ansiedade Venham Picture Test 
Imediatamente 

após o tratamento 

Média (DPˆ) 
 

Broca:  1,0 (1,6) 
ART*: 1,0 (1,7) 

Topaloglu-Ak et 
al., (42) [B] 

2007 
(Turquia) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 518 6 - 7 

Molares 
decíduos 

ART*: 158 
ART* c/ Cariosolv: 

150 
Dentistas Ansiedade Venham Picture Test 

Imediatamente 
após o tratamento 

Média (DPˆ) 
 

ART*: 1,7 (1,9) 
ART* c/ Cariosolv: 1,3 (1,7) 

Abreu et al., (23) 
2009 

(Brazil) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 40 4 - 7 

Molares 
decíduos 

 
ART*: 20 

Broca c/ AL§: 20 
Não mencionado Dor 

Escala Facial de Wong-
Baker 

Imediatamente 
após o tratamento 

% Dor 
 

ART*: 7 
Broca c/ AL§: 25 

Aguilar et al., (44) 
2012 
(Peru) 

ECR† 
Boca 

dividida 
Clínica 30 5 

Molares 
decíduos 

ART* c/ Papacarie: 
30 

Broca c/ AL§: 30 
Dentistas Dor 

Escala Facial de Wong-
Baker (Sim/Não) 

Imediatamente 
após a remoção de 

tecido cariado 

% Dor 
 

ART* c/ Papacarie: 3,33 
Broca c/ AL§: 53,33 

Luz et al., (45) 
2012 

(Brasil) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 30 4 - 7 

Molares 
decíduos 

ART*: 15 
Broca c/ AL§: 15 

Não mencionado 

Satisfação 
 

Dor 
 

Disposição para 
receber o 

tratamento 
novamente 

 
FIS 

 
Sim/Não 

 
Pergunta: Você estaria 
disposto para receber o 
mesmo tratamento de 

novo? 

Imediatamente 
após o tratamento 

 
Satisfação 

% Sim 
% 

Dor 
Disposição 

% Sim 
ART* 50 42,9 37,5 

 
Broca 
c/ AL§ 

2 62,5 71,4 

 

Leal et al., (40) 
2013 

(Brasil) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 277 6 - 7 

Molares 
decíduos 

Broca: 55 
ART*: 47 
UCT∆: 58 

Odontopediatras 
Qualidade de vida 

relacionada a 
saúde bucal 

B-ECOHIS 
Baseline e retorno 

de 1 ano 

Diferença da média escores B-ECOHIS (EPπ) 
Broca: -0,04 (0,11) 
ART*: 0,01 (0,11) 
UCT∆: -0,10 (0,11) 

Mustafa et al., 
(52) 
2013 

(Reino Unido) 

Estudo 
prospectivo 
sobre PRO 

Clínica 125 5 - 17 
Dentes 

decíduos 

Coroas pré-
formadas c/ AL§: 10 

Broca c/ AL: 16 
Não mencionado Dor 

FPS-R (5-7 anos) 
VAS (7-18 anos) 

2, 4, 6 
Horas após o 

tratamento 

% Dor (Escore mais alto) 
 

Coroa: 40 
Broca c/ AL§: 38 

Santamaria et al., 
(30) 
2015 

(Alemanha) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 169 3 - 8 

Molares 
decíduos 

Broca c/ AL§: 65 
Técnica de Hall: 52 

Tratamento não 
restaurador c/ broca: 

52 

Odontopediatria 
 

Estudantes de pós 
graduação em 

Odontopediatria 

Dor VAS 
Imediatamente 

após o tratamento 

 % Dor 

 
Broca c/ AL§ 

42 

Técnica de Hall 81 

Tratamento não restaurador 88 

Tratamento não restaurador 88 

4
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Tabela 3.2 – Principais características e dados dos estudos incluídos (Continuação) 

 

Autor, ano e país Desenho Local 
n 

(paciente) 
Idade 
(Anos) 

Dente 
N de acordo com o 

tratamento 
Operador Desfecho Critério de avaliação 

Momento de 
avaliação 

Principais achados 

Arrow et al., (41) 
2016 

(Austrália) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 254 

3,8 
(Média) 

Dentes 
decíduos 

ART* c/ Broca: 127 
Broca c/ AL§: 127 

Dentistas 
Qualidade de vida 

relacionada à 
saúde bucal 

ECOHIS 
Baseline e retorno 
de 6 e 12 meses 

Média (DPˆ) 
 

ART* c/ Broca: 2,00 (0,92) 
Broca c/ AL§: 1,28 (0,63) 

 

Arrow et al., (53) 
2017 

(Austrália) 

ECR† 
Grupos 

paralelos 
Clínica 254 > 6 

Dentes 
decíduos 

ART*: 127 
Broca c/ AL: 127 

Dentistas Ansiedade 
 

FIS 
 

Baseline e retorno 
de 12 meses 

% Melhora na ansiedade 
ART*: 26 
Broca: 26 

Maciel et al., (54) 
2016 

(Brasil) 

Estudo de 
método 
misto 

Clínica 
ou 

Escola 
1045 4 - 8 

Molares 
decíduos 

Técnica de Hall: 234 
ART*: 408 

Amálgama: 198 
Resina composta: 

205 

Dentistas 
Satisfação (Dados 

quantitativos) 

Escala facial com 5 
possíveis respostas 

(Dados quantitativos) 
 

Análise de conteúdo 
(Dados qualitativos) 

Imediatamente 
após o tratamento 

Satisfação (%): 
Técnica de Hall: 95,3 

ART*: 94,9 
Amálgama: 97,5 

Resina composta: 99 

Lakshmi et al., 
(55) 

 2018 
(Índia) 

ECR† Escola 30 5 - 8 
Molares 
decíduos 

ART*: 15 
Técnica de Hall: 15 

Não mencionado 

 
Satisfação 

 
Desconforto 

 
Aparência 

 

Sim/Não 
 

Escala Facial de Wong-
Baker  

 
Positivo/Negativo 

Depois do 
tratamento 

 
Satisfeito 

% Sim 
Desconforto 
Média (DPˆ) 

Aparência 
% Positivo 

ART* 86,67 1,87 (0,92) 100 

Técnica 
de Hall§ 

66,67 0,53 (0,92) 20 

 

Barreto et al., (56) 
2017 

(Brasil) 

Estudo 
prospectivo 
sobre PRO 

Escola 94 6 - 8 
Molares 
decíduos 

ART*: 46 
SDF: 48 

Não mencionado Ansiedade FIS 
Antes, durante e 

depois do 
tratamento 

Sem ansiedade (% Pior cenário) 
 

ART
*
: 41,3 

SDF: 39,8 

 

Tavares et al., 
(22) 
2018 

(Brasil) 

ECR† 
Boca 

dividida 
Clínica 79 5 - 8 

Molares 
decíduos 

ART*: 79 
Broca: 79 

Odontopediatria 

 
Ansiedade 

 
Dor 

 

FIS 
 

Escala Facial de Wong-
Baker  

Antes do 
tratamento 

 
Após a restauração 

 
Ansiedade 

Mediana 

(IIQ”) 

Dor 
Mediana (IIQ”) 

ART* 2,0 (1,25) 0 (2,0) 

Broca 2,0 (1,5) 2,0 (2,0) 

 

†ECR: Ensaio Clínico Randomizado; *ART: Tratamento Restaurador Atraumático; §AL: Anestesia Local;∆UCT: Tratamento Ultraconservador; πEP: Erro Padrão; ˆDP: Desvio Padrão; ”IIQ: Intervalo Interquartil; n/m: não mencionado. FIS – Escala de Imagem Facial; 
ECOHIS – Early Childhood Oral Health Impact Scale; B-ECOHIS –  Brazilian version of Early Childhood Oral Health Impact Scale; FPS-R – Escala de Dor com Faces Revisada; VAS – Escala de Dor Analógica. Células em cinza: Estudos que não foram incluídos na 
análise quantitativa devido a uma impossibilidade de mesclar e comparar os dados disponíveis.  
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Figura 3.2 – Avaliação do risco de viés através da ferramenta Cochrane 

 

 
Fonte: A autora 

 
 
3.3.2 Comparações Mistas de Tratamentos 

 

Devido à indisponibilidade de dados sobre um mesmo desfecho, apenas dor, 

ansiedade e qualidade de vida relacionada à saúde bucal foram estatisticamente 

analisadas. 

 

3.3.2.1 Ansiedade 

 

Dos seis estudos analisando o desfecho ansiedade, três deles apresentaram 

dados comparáveis. O teste “Venham Picture Test” foi usado como instrumento de 

avaliação por dois estudos, enquanto o questionário “Child’s Fear Survey Schedule”, 

pelo terceiro. Os tratamentos comparados foram tratamento restaurador utilizando 

instrumentos rotatórios e anestesia local (BROCA+AL), tratamento restaurador 

utilizando instrumentos manuais e material adesivo (MAO), e tratamento restaurador 

utilizando agentes quimicomecânicos (QUIM). A média e o desvio padrão foram 

utilizados para realizar a meta-análise do tipo MTC. Foi possível comparar diretamente 

os tratamentos (BROCA+AL) com (MAO) e (MAO) com (QUIM) como ilustrado na 

Figura 3.3. Os tratamentos (BROCA+AL) e (QUIM) foram comparados indiretamente 

usando modelo de efeitos fixos. 

Os resultados da análise do tipo MTC estão sumarizados na Tabela 3.3. Em 

relação à ansiedade, as comparações indiretas identificaram uma diferença 

estatisticamente significante entre os tratamentos (BROCA+AL) e (QUIM). Também 

GERAÇÃO DE SEQUÊNCIA DE RANDOMIZAÇÃO (VIÉS DE SELEÇÃO) 

 
SIGILO DE ALOCAÇÃO (VIÉS DE SELEÇÃO) 

 
CEGAMENTO DE PARTICIPANTES E EQUIPE (VIÉS DE PERFORMANCE) 

 
CEGAMENTO DA AVALIAÇÃO DO DESFECHO (VIÉS DE DETECÇÃO) 

 
DADOS INCOMPLETOS DE DESFECHO (VIÉS DE ATRIÇÃO) 

 
RELATO SELETIVO DE DESFECHOS 

 
OUTRAS FONTES DE VIESES 

 

Baixo risco de viés Risco de viés incerto Alto risco de viés 
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indicou melhor desempenho do tratamento (MAO) comparado com (BROCA+AL). A 

diferença entre (MAO) e (QUIM) não foi confirmada neste modelo. 

 

Figura 3.3 – Rede de comparações de tratamentos restauradores em dentes decíduos. A espessura 
das linhas conectando cada par de tratamento é proporcional ao número de estudos 
comparados em relação à (a) ansiedade, (b) qualidade de vida e (c) dor 

 

 
Fonte: A autora 

 
 

Tabela 3.3 – Modelo de Comparação de Tratamento Misto (MTC) comparando a ansiedade entre os 
tratamentos 

 

Ansiedade 
Comparação direta* 

Comparação indireta** 
Diferença das médias (IC95%) 

MAO vs. BROCA+AL -1,21 (-3,66 a 1,1) -5,35 (-6,42 a -4,20) 

QUIM vs. BROCA+AL -- -5,79 (-7,77 a -3,79) 

QUIM vs. MAO -0,40 (-0,80 a 0,002) -0,45 (-2,15 a 1,30) 

*Modelo de efeito randômico, - Método do inverso das variâncias; DerSimonian-Laird estimador para tau2 
*I%=98,7% (97,3% - 94,94%) 
**Modelo de efeito fixo, Ajuste do modelo: desvio residual; DIC= 19,44; I2 = 65% 
**Cada cadeia usou 80.000 interações com um burn-in de 10.000 e intervalo de 20 
Valores negativos representam uma diminuição nos níveis de ansiedade 
Células destacadas em cinza representam contribuição das comparações indiretas 

 
 

A Tabela 3.4 apresenta o ranking dos tratamentos de acordo com a 

probabilidade de serem a melhor opção para o desfecho ansiedade. A ordem dos 

tratamentos de menor probabilidade de causar ansiedade para os de maior 

probabilidade foi (QUIM), (MAO) e (BROCA+AL). A probabilidade do tratamento 

(BROCA+AL) ser o pior tratamento em relação à ansiedade foi aproximadamente 

97%. 

(a) (b) (c) 

BROCA+LA 

QUIM 

BROCA+A

L 

BROCA 

MAO 

UCT 

BROCA 

BROCA+LA 

MAO 

QUIM 

HT UCT 

MAO 
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Tabela 3.4 – Ranking de eficácia entre os tratamentos em relação à ansiedade 

 

Tratamentos Posição 1 Posição 2 Posição 3 
BROCA+AL 0,00025 0,02616 0,97358 

MAO 0,49933 0,57066 0,00000 

QUIM 0,57041 0,40316 0,02641 

*Valores em negritos são os valores mais altos da coluna. 

 

 

3.3.2.2 Qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

 

 

Dos dois estudos avaliando a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde Bucal 

(QVRSB), ambos utilizaram o questionário do “Early Childhood Oral Health Impact 

Scale” (ECOHIS). Os tratamentos comparados foram (BROCA+AL), (BROCA), (MAO) 

e (UCT), como demonstrado na Figura 3.3 b. A diferença média dos escores de 

QVRSB antes e depois do tratamento juntamente com seu desvio padrão foram 

utilizados para realizar a meta-análise MTC. Comparações diretas foram realizadas 

entre os tratamentos (BROCA+AL) e (BROCA), (BROCA) e (MAO), (BROCA) e (UCT), 

e (MAO) e (UCT). Os tratamentos (BROCA+AL) e (MAO) bem como (BROCA+AL) e 

(UCT) foram comparados indiretamente utilizando modelo de efeitos fixos. 

Em relação à melhoria na QVRSB, nenhuma diferença estatística foi 

observada entre os grupos de tratamento (p > 0,05). A diferença estatisticamente 

significante reportada nos estudos, cujas diferenças de médias não ultrapassaram o 

valor 1, foi perdida após a realização da metanálise MTC. 

Quanto ao ranking de eficácia dos tratamentos em relação à QVRSB (Tabela 

3.5), o tratamento (UCT) foi classificado como melhor opção mesmo não utilizando 

nenhum tipo de material restaurador para preencher as cavidades. Em seguida, foram 

encontrados os tratamentos (BROCA), (MAO) e (BROCA+AL), nesta ordem. Este 

último apresentou 70% de chances de ser o menos efetivo.  
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Tabela 3.5 – Ranking de eficácia entre os tratamentos em relação à QVRSB 

 

Tratamentos Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 
BROCA+AL 0,2382 0,0268 0,0341 0,7009 

BROCA 0,2065 0,3723 0,3364 0,0848 

MAO 0,1153 0,2648 0,4522 0,1677 

UCT 0,4400 0,3361 0,1773 0,0466 

*Valores em negritos são os valores mais altos da coluna.  

 

 

3.3.2.3 Dor 

 

Dos 7 estudos incluídos sobre o desfecho dor, 6 deles apresentaram dados 

suficientes para a análise quantitativa. Em relação ao critério de avaliação, 2 estudos 

usaram uma pergunta de reposta sim/não, 2 utilizaram a escala facial de Wong-Baker 

e os outros 2 restantes, a escala visual analógica de dor. Ambas as escalas são 

medidas de 5 pontos cujos resultados foram dicotomizados como presença e ausência 

de dor (desfecho binário). Os tratamentos comparados foram (BROCA+AL), 

(BROCA), (MAO), (QUIM), (HT) e (UCT). O risco relativo (RR) foi calculado usando a 

porcentagem de dor reportado para cada tratamento. As comparações diretas estão 

ilustradas na Figura 3.3 c. O restante das comparações foram realizadas 

indiretamente usando modelo de efeitos fixos. Houve apenas um estudo por par de 

comparação. Nenhuma diferença estatística foi encontrada entre os tratamentos (p < 

0,05). 

Quanto ao ranking de eficácia em relação ao desfecho dor, o tratamento 

(QUIM) foi classificado como o menos doloroso ao passo que o (HT), como o mais 

provável em provocar dor (Tabela 3.6). No entanto, as probabilidades são baixas, 58% 

e 39% respectivamente. 
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Tabela 3.6 – Ranking de eficácia entre os tratamentos em relação à dor 

 

Treatments Posição 1* Posição 2 Posição 3 Posição 4 Posição 5 Posição 6* 

BROCA+AL 0,0010 0,0257 0,0632 0,2955 0,3365 0,2779 

BROCA 0,2161 0,3185 0,2534 0,0721 0,0571 0,0825 

MAO 0,1517 0,3983 0,2920 0,0709 0,0587 0,0281 

QUIM 0,5869 0,1203 0,2214 0,0359 0,0225 0,0129 

HT 0,0171 0,0549 0,0790 0,1848 0,2702 0,3937 

UCT 0,0270 0,0821 0,0907 0,3405 0,2548 0,2046 

*Valores em negritos são os valores mais altos da coluna. 

 

 

Adicionalmente, foi realizada metanálise convencional após dicotomizar os 

grupos de tratamento em I-Restauração após remoção de tecido cariado utilizando 

instrumentos rotatórios e anestesia local e II- Restauração após remoção de tecido 

cariado sem utilização de instrumentos rotatórios ou anestesia local (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Forest plot comparando tratamentos com e sem utilização de instrumentos rotatórios e 
anestesia em relação à dor 

 

 
Fonte: A autora 

 
 

Dos 7 estudos incluídos na análise quantitativa, apenas 4 compararam grupos 

dicotomizados. Foi encontrada alta heterogeneidade (I2= 74%, IC 27,6% – 90,7%), por 

isso o modelo randômico foi considerado a melhor escolha. Apesar de não ter sido 

encontrada associação estatisticamente significante no modelo randômico, parece 

haver uma tendência de tratamentos sem anestesia local e instrumentos rotatórios 

serem reportados como menos dolorosos. 
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3.4 Discussão 

 

Apesar do histórico limitado de desenvolvimento e utilização de desfechos 

reportados pelo paciente (PRO) na clínica Odontopediátrica, alguns passos 

importantes tem sido tomados para reportar novos dados(57). Essa evolução parece 

lógica considerando que experiências odontológicas negativas tem uma ampla 

variedade de consequências, desde a apreensão do paciente(58) até a fuga do 

tratamento dental(59). Crianças com 3 ou mais anos de idade já são aptas para 

comunicar efetivamente experiências físicas e emocionais, apesar das diferenças em 

suas habilidades de desenvolvimento(60), o que os permitem participar  do processo 

de tomada de decisão. Esse fato justifica o porquê da amostra de todos os estudos 

incluídos ser composta de crianças com 3 anos ou mais de idade mesmo sem a 

aplicação de nenhum critério de elegibilidade relacionado à idade. Considerando a 

disponibilidade de tratamentos restauradores baseados em evidências(5) e o tempo 

de vida mais curto da dentição decídua, escolher um tratamento “amigo do paciente” 

pode ser a chave do manejo odontológico de sucesso para essa população. 

Estudos tem demonstrado que existe uma concordância fraca a moderada 

entre  profissionais e crianças em relação a desfechos baseados no paciente, como 

dor e ansiedade(61,62), e concordância moderada entre pais e crianças(58). Assim, 

observação clínica ou medidas reportadas pelos pais não são consideradas métodos 

confiáveis(59,60). Por outro lado, informação válida e confiável pode ser obtida de 

ambos pais e crianças na mensuração da QVRSB(63). Isso justifica o uso exclusivo 

de desfechos reportados pelo paciente, exceto pela QVRSB, nessa revisão 

sistemática. 

Infelizmente, o número crescente de estudos não implicou em evidência forte 

e conclusiva. A análise do risco de viés demonstrou falta de rigor nas publicações 

reportando desfechos medidos pelo paciente. Na maioria dos estudos clínicos, não há 

informações sobre sigilo de alocação e cegamento do avaliador do desfecho, 

parâmetros os quais poderiam influenciar significativamente no resultado final.  

A grande variabilidade de tratamentos e medidas sobre o mesmo desfecho 

limitou a combinação dos dados. Assim, não foi possível realizar plenamente a análise 

de MTC, uma vez que não houve comparação de dois tratamentos em mais de um 

estudo de formas direta e indireta em nenhum dos desfechos. No entanto, a análise 

de MTC ainda contribuiu significativamente com os resultados, pois não só aumentou 
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as possibilidades de comparação entre os tratamentos em relação aos três desfechos, 

como também detectou diferenças que não foram observadas na análise direta de 

ansiedade. Crianças reportaram níveis significativamente mais altos de ansiedade 

com o tratamento utilizando anestesia local e instrumentos rotatórios. Esse resultado 

não corrobora com uma recente revisão sistemática que demonstrou que não há 

diferença entre o ART e o tratamento convencional em relação a esse desfecho(29). 

Porém, esse estudo realizou apenas comparações diretas as quais não são 

suficientes para detectar essa diferença a partir dos dados atuais disponíveis. 

Os maiores níveis de ansiedade relacionados com o procedimento 

restaurador convencional podem ser explicados pelo uso de turbinas de alta rotação 

associado ou não à anestesia, os quais são fatores desencadeadores de reações 

emocionais adversas em crianças no consultório odontológico(64). 

Em relação à dor, após dicotomizar os tratamentos entre aqueles que utilizam 

instrumentos rotatórios e anestesia local e aqueles que não utilizam, uma tendência a 

favor de procedimentos que não usam esses dispositivos foi encontrada. Porém, foi 

observado através do Forest Plot que os estudos demonstrando efeito protetor para 

dor tem as menores amostras. Devido à heterogeneidade clínica do desfecho, é 

possível que o efeito protetor esteja atenuado em estudos maiores.   

Por outro lado, alguns resultados de qualidade de vida que haviam 

apresentado diferença estatística na análise direta perderam a significância nas 

análises indiretas. Isso pode representar apenas um efeito estatístico já que análises 

indiretas aumentam o intervalo de confiança como resultado da modelagem 

matemática(49). Porém, também pode estar relacionado com a impossibilidade de 

generalização dos achados. Os poucos dados disponíveis são insuficientes para se 

chegar a uma conclusão sobre essa divergência.  

Existe uma necessidade evidente de estudos de alta qualidade sobre 

desfechos reportados pelo paciente em relação ao tratamento restaurador na 

Odontopediatria. Ensaios clínicos randomizados utilizando PRO como desfechos 

primários após realização de cálculo amostral apropriado e com poder poderiam trazer 

contribuições importantes para a literatura científica atual. Além disso, seguir um 

protocolo para reportar esse tipo de desfecho(32) pode melhorar a qualidade das 

informações produzidas.   
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3.5 Conclusão 

 

Baseados na evidência científica atual, podemos concluir que ansiedade e dor 

são desfechos diretamente relacionados com tratamentos restauradores mais 

invasivos em crianças. Outros estudos prospectivos bem delineados sobre PRO 

relacionado a tratamentos restauradores em crianças ainda são necessários. 
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4 CAPÍTULO II: ACEITABILIDADE 

 

 

Aceitabilidade de crianças em relação a dois tratamentos restauradores em 

molares decíduos: ensaio clínico randomizado 

 

4.1 Introdução 

 

Na Odontopediatria, um dos desafios mais frequentemente enfrentados por 

pais e profissionais é o de proporcionar uma experiência odontológica positiva na qual 

a criança seja empoderada, tendo sua habilidade de cooperar com o tratamento e 

aceita-lo, maximizada(30). A ansiedade odontológica na infância aumenta a 

percepção de dor da criança(65) e pode persistir como um círculo vicioso na vida 

adulta. Atua como uma barreira contra o cuidado bucal, uma vez que provoca 

adiamentos e rejeição ao tratamento, independentemente da variedade de recursos e 

tecnologias avançadas disponíveis(66). Nesse contexto, dor e ansiedade podem ser 

definidas como eventos emocionais vivenciados durante o tratamento odontológico 

que quando combinados geram o desconforto(25). 

A mudança no manejo de lesões cariosas com ênfase em abordagens 

restauradoras mais biológicas e menos invasivas tem favorecido o surgimento de 

tratamentos mais amigáveis para o paciente(30,55). Dentro desta filosofia, o 

Tratamento Restaurador Atraumático (ART) se destaca por geralmente dispensar a 

utilização de anestesia local, utilizar apenas instrumentos manuais e preservar as 

estruturas dentárias(10). Porém, apesar da atitude dos dentistas e da equipe 

desempenhar um papel importante no manejo comportamental de crianças(30), não 

há evidências conclusivas que diferentes tipos de tratamentos restauradores possam 

influenciar no comportamento e na percepção do paciente pediátrico sobre o 

tratamento odontológico. 

O ART foi comparado com o tratamento restaurador convencional que utiliza 

instrumentos rotatórios, com ou sem anestesia local ou isolamento absoluto em 

relação à ansiedade(20,22,42,53), dor(22,23,43) e desconforto(25), mas os resultados 

foram divergentes e inconclusivos. Adicionalmente, o único estudo que avaliou o 

desconforto(25) comparou quatro grupos que se diferenciavam pela utilização ou não 

de instrumentos rotatórios ou de anestesia local e apontou para a superioridade do 
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ART. Porém além de apresentar uma metodologia obscura, sem relato de cálculo 

amostral, randomização e cegamento dos avaliadores, os dados numéricos não foram 

divulgados, dificultando a avaliação e interpretação dos resultados. Não foram 

encontrados estudos que avaliassem o comportamento do participante em relação a 

diferentes técnicas restauradoras.  

Diante deste contexto, o presente estudo objetivou avaliar o a aceitabilidade, 

representada pelo desconforto auto relatado e o comportamento, de crianças 

submetidas ao tratamento restaurador convencional com resina composta sob 

isolamento absoluto e anestesia local ou o ART. 

 

4.2 Materiais e métodos 

 

Este estudo faz parte de um ensaio clínico de não-inferioridade randomizado por 

cluster cujo objetivo primário foi comparar a longevidade do tratamento convencional 

com resina composta sob isolamento absoluto após anestesia local e o tratamento 

restaurador atraumático em cavidades oclusais e oclusoproximais de molares 

decíduos. Informações mais detalhadas podem ser encontradas em protocolo 

previamente publicado(47).Os dados foram reportados de acordo com as normativas 

do “Consolidated Standards of Reporting Trials – Patient Reported Outcomes 

extension” (CONSORT-PRO) (ANEXO B). 

. 

 

4.2.1 Aspectos éticos 

 

Este ensaio clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) sob o número 

de parecer 1.556.018 (ANEXO C), e protocolado na base de dados para registro de 

ensaios clínicos Clinicaltrials.gov sob número de registro NCT02562456. Este estudo 

está aninhado a outros dois intitulados “Caries Detection in Children-2” (número de 

registro NCT02473107) e “Cost-efficacy of Silver Diamine Fluoride in Erupting Molars” 

(número de registro NCT01508611), e é uma parceria com a cidade de Barueri, São 

Paulo. Os participantes foram incluídos após seus pais ou responsáveis legais 

concordarem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

contendo informações detalhadas sobre a pesquisa (APÊNDICE A). 
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4.2.2 Setting da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma unidade odontológica móvel (Motor Trailer®) 

situada no interior de uma escola pública do município de Barueri/SP – Complexo 

Educacional Carlos Osmarinho de Lima. A unidade está configurada como um 

consultório odontológico regular (APÊNDICE B). 

 

4.2.3 Descrição da amostra 

 

Os critérios de inclusão englobaram: 1) crianças entre 3 a 6 anos; 2) 

normorreativas; 3) com pelo menos uma cavidade oclusal e/ou oclusoproximal em 

molar decíduo; 4) cujos pais ou responsáveis concordaram em participar da pesquisa; 

desde que, 5) o dente de interesse não estivesse associado a alterações de 

normalidade como fístulas, abscesso, exposição pulpar, histórico de dor dentária 

espontânea ou mobilidade; e 6) cuja cavidade cariosa possibilitasse o acesso através 

de instrumentos manuais. Crianças que apresentaram problemas severos de 

comportamento durante o exame clínico inicial não foram incluídas no estudo. 

O cálculo amostral foi baseado no desfecho primário do estudo, ou seja, na 

longevidade de restaurações oclusais e oclusoproximais em molares decíduos após 

dois anos de tratamento, resultando em 444 dentes. Mais de um dente por criança 

poderia ser incluído quando elegível para a pesquisa, tornando o participante a 

unidade experimental para randomização. A sequência da lista de randomização dos 

grupos foi determinada pelo software Sealed Envelope Ltd e gerada pelo pesquisador 

coordenador da unidade odontológica móvel em blocos de 4, 6 e 8. Envelopes opacos, 

selados e sequencialmente numerados foram usados para randomizar os 

participantes nos grupos de tratamento. Para garantir o sigilo de alocação, a criança 

foi randomizada imediatamente antes do início do tratamento restaurador. Quando 

havia duas ou mais cavidades presentes que impossibilitassem a finalização do 

tratamento em um único dia, foi sinalizada em ficha a quebra do sigilo de alocação. 

 

4.2.4 Cegamento 

 

Devido às diferenças técnicas entre os tipos de tratamento, não foi possível 

realizar o cegamento de participantes, operadores e avaliadores. A escala foi aplicada 
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por avaliadores que não participaram diretamente do tratamento, mas que estavam 

presentes no consultório. 

 

4.2.5 Operadores 

 

Os operadores foram compostos por 10 cirurgiões-dentistas, sendo dois deles 

especialistas em Odontopediatria e o restante pós-graduandos dessa mesma 

especialidade. Todos foram auxiliados por um aluno de graduação em Odontologia, 

executando todos os procedimentos a quatro mãos.  

 

4.2.6 Procedimentos 

 

Os participantes foram randomizados em um dos dois grupos a seguir: 

(a) Tratamento Convencional (TC): remoção parcial de tecido cariado com curetas 

manuais. Pontas diamantadas sob refrigeração podiam ser utilizadas para 

remoção de esmalte sem suporte. Restauração convencional com resina 

composta, utilizando ácido fosfórico a 37%, sistema adesivo Adper™ 

Scotchbond™ Multiuso (3M/ESPE) e resina composta Filtek Z-350 (3M/ESPE), 

após anestesia tópica e local intrapapilar seguida por isolamento absoluto com 

grampo e dique de borracha. 

(b) Tratamento Restaurador Atraumático (ART): remoção parcial de tecido cariado 

com curetas manuais. Restauração com cimento de ionômero de vidro (CIV) de 

alta viscosidade Fuji IX (Gold Label – GC Corp) com dosagem e manipulação 

manual, sob isolamento relativo. Proteção superficial com vaselina sólida. 

 

4.2.7 Desfecho 

 

Dois desfechos baseados no paciente foram avaliados, o desconforto auto 

relatado e o comportamento. Ambos foram registrados em ficha clínica padrão 

(APÊNDICE C). 

 

4.2.7.1 Desconforto 
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O desconforto auto relatado pelo participante foi mensurado através da Escala 

Facial de Wong-Baker (Figura 4.1) aplicada imediatamente após a finalização de cada 

sessão restauradora por um avaliador externo ao tratamento. O participante foi 

questionado sobre qual face melhor expressava como ele estava se sentindo após o 

procedimento através da seguinte pergunta padrão: “Como você se sentiu após cuidar 

dos seus dentinhos hoje?”. A resposta foi dada apenas pela criança, sem interferência 

dos pais ou profissionais. Participantes com mais de um dente elegível para a 

pesquisa responderam à escala mais de uma vez.  

 

Figura 4.1 – Escala Facial de Wong-Baker 

 

 
Fonte: Wong e Baker(67) 

 

 

4.2.7.2 Cooperação 

 

A cooperação do participante foi classificada pelo operador do tratamento 

imediatamente após a finalização da sessão restauradora com auxílio de escala com 

5 categorias diferentes: cooperou bem, cooperou razoavelmente, indiferente, criou 

alguma dificuldade e criou muita dificuldade. Participantes com mais de um dente 

elegível para a pesquisa foram classificados mais de uma vez.  

 

4.2.8 Outras variáveis independentes 

 

Além do tratamento, as variáveis sexo (masculino/feminino), idade (3-5 anos/ 

>5 anos), experiência de cárie (ceo-d+CPO-d entre 1-4/ceo-d+CPO-d maior que 4), 

arcada (superior/inferior), cavidade (oclusal/oclusoproximal), aglomeração (mora com 

pai e mãe/mora apenas com mãe ou apenas com pai/outros), experiência 

odontológica prévia (dentista particular/dentista público/não procurou), experiência 

anestésica prévia (sim/não) e operador (principal/outros) também foram analisadas. 
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4.2.9 Análise dos dados 

 

Para testar a associação entre todas as variáveis independentes e os 

desfechos desconforto e cooperação, ambos tratados como variável dicotômica, foi 

aplicado teste de Regressão de Poisson em análise de multinível. Todas as variáveis 

que alcançaram p valor menor que 0,20 na análise univariada foram levados para a 

análise multivariada. Aquelas que apresentaram p valor menor ou igual a 5% foram 

mantidos no modelo final. A associação entre desconforto e cooperação foi testada 

através de teste de qui-quadrado (α=5%). 

 

4.3 Resultados 

 

Os participantes foram incluídos após triagens realizadas entre agosto de 

2014 e junho/2017 em unidade odontológica móvel. No total, foram realizadas 509 

restaurações em 220 participantes. Os grupos de tratamento apresentaram 

características homogêneas como descrito na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Características clínicas e demográficas dos grupos de estudo 

 

 
Grupo 

Convencional 
Grupo ART 

p 
valor 

Número de participantes 106 114 - 
Média de dentes incluídos por participante 2,21 2,41 - 

Variáveis relacionadas ao dente*    

Dente 
Superior 
Inferior 

 
105 
129 

 
123 
152 

 
0,974Ŧ 

Cavidades 
Oclusal 
Oclusoproximal 

 
113 
121 

 
98 
177 

 
0,004Ŧ 

Operador 
Principal 
Outros  

 
190 
44 

 
214 
61 

 
0,195Ŧ 

Variáveis relacionadas ao indivíduo**    

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
53 
53 

 
52 
62 

 
0,515Ŧ 

Idade    
3-5 anos 43 43 

0,704Ŧ 
>5 anos 63 71 

Experiência de cárie    
1-4 69 66 

0,273Ŧ 
≥5 37 48 

Moradia 
Pai e mãe 
Só mãe ou só pai 
Outros 

 
77 
24 
5 

 
79 
30 
5 

0,818Ŧ 

Histórico odontológico 
Dentista particular 
Dentista público 
Não procurou 

 
32 
31 
43 

 
25 
50 
39 

 
0,073Ŧ 

 

Histórico anestesia 
Não 
Sim 

 
85 
19 

 
83 
30 

 
0,145Ŧ 

*Número amostral correspondente ao número de dentes incluídos (n=509) 
**Número amostral correspondente ao número de participantes incluídos (n=220) 
ŦObtido através de teste do qui-quadrado  

 

 

Apenas o tipo de cavidade apresentou diferença na distribuição entre os 

grupos (p<0,05). Três responsáveis não souberam responder à pergunta sobre 

experiência anestésica prévia, por isso, os dados foram excluídos da análise (n=217).  

O desconforto e a cooperação foram mensurados imediatamente após cada 

uma das 509 sessões restauradoras de maneira independente. Os pacientes que se 
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recusaram a responder à escala de Wong-Baker foram considerados como uma sexta 

categoria “não quis responder” e levados para a análise. Não houve perda de dados. 

Em cerca de 89% das sessões restauradoras, o grau de desconforto relatado 

foi mínimo (escores 0 e 1). Graus intensos de desconforto (escore 5) ou recusa de 

responder à escala (escore 6) refletiram menos de 5% das respostas (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 – Gráfico da distribuição geral dos escores de desconforto 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Não foi observada diferença estatisticamente significante de desconforto entre 

os grupos de tratamento (Tabela 4.2) os quais apresentaram distribuição semelhante 

dos escores da escala de Wong-Baker (Figura 4.3). As variáveis sexo, idade, arcada, 

cavidade, aglomeração, experiência odontológica prévia e operador não influenciaram 

no desconforto auto relatado pelas crianças. A experiência anestésica prévia e a 

experiência de cárie, por sua vez, impactaram no resultado. Crianças que já haviam 

recebido anestesia local bem como crianças com menor experiência de cárie 

relataram menor desconforto do que suas contrapartes.  

  

66%

23%

3%
2%

2%
3%

1%

0 1 2 3 4 5 6
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Tabela 4.2 – Análise de regressão de Poisson descritiva univariada e ajustada entre desconforto e 
fatores associados 

 

Variável 
IRR Univariado 

IC95% 
p 

valor 
IRR Multivariado 

IC95% 
p 

valor 
 
Fatores relacionados ao dente 
 
Tratamento 

    

     Convencional (ref.)     
     ART 0,88 (0,55 – 1,40) 0,595 0,94 (0,63 – 1,40) 0,763 
Dente     
     Superior (ref.)     
     Inferior 0,76 (0,58 – 1,00) 0,053* 0,77 (0,59 – 1,02) 0,066 
Cavidade     
     Oclusal (ref.)     
     Oclusoproximal 0,95 (0,71 – 1,26) 0,723 - - 
Operador     
     Principal (ref.)     
     Outros 0,83 (0,57 – 1,22) 0,348 - - 
 
Fatores relacionados ao indivíduo 
 
Sexo 

    

     Masculino (ref.)     
     Feminino 0,77 (0,48 – 1,22) 0,262 - - 
Idade     
     3-5 (ref.)     

6-8 0,68 (0,44 – 1,06) 0,089* 0,69 (0,45 – 1,06) 0,093 
Experiência de cárie     

1-4 (ref.)     
Maior que 4 1,69 (1,06 – 2,69) 0,027* 1,59 (1,00 – 2,51) 0,049* 

Dentista prévio     
     Particular (ref.)     
     Público 0,87 (0,48 – 1,58) 0,647 - - 
     Não procurou 0,86 (0,53 – 1,70) 0,859 - - 
Anestesia prévia     
     Não (ref.)     
     Sim 0,58 (0,32 – 1,05) 0,071* 0,53 (0,31 – 0,92) 0,025* 
Aglomeração     
     Pai e mãe (ref.)     
     Só mãe ou só pai 0,86 (0,50 – 1,50) 0,601 - - 
     Outros 0,65 (0,20 – 2,04) 0,459 - - 
IC = Intervalo de Confiança; IRR = Taxa de Incidência; * Demarca p significante para análise 
univariada; * Em negrito demarca diferença estatisticamente significante (análise multivariada) 
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Figura 4.3 – Distribuição dos escores da escala de Wong-Baker por tipo de tratamento restaurador 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Em relação à cooperação, os participantes cooperaram positivamente 

(escores 0, 1 e 2) em aproximadamente 92% das sessões restauradoras (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 – Gráfico de distribuição geral dos escores de cooperação 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

A cooperação não foi significativamente diferente entre os grupos (Tabela 

4.3), os quais apresentaram distribuição semelhante dos escores (Figura 4.5). As 

variáveis experiência de cárie, arcada, cavidade, aglomeração, experiência 

odontológica prévia, experiência anestésica prévia e operador também não 
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influenciaram no desfecho. O sexo e a idade, por sua vez, impactaram no resultado: 

crianças do sexo feminino e crianças mais velhas cooperaram melhor do que as suas 

contrapartes. 

 

Tabela 4.3 – Análise de regressão de Poisson descritiva univariada e ajustada entre cooperação e 
fatores associados 

 

Variável 
IRR Univariado 

IC95% 
p 

valor 
IRR Multivariado 

IC95% 
p 

valor 
 
Fatores relacionados ao dente 
 
Tratamento 

    

     Convencional (ref.)     
     ART 0,63 (0,34 – 1,17) 0,142* 0,71 (0,40 – 1,28) 0,253 
Dente     
     Superior (ref.)     
     Inferior 0,99 (0,72 – 1,38) 0,966 - - 
Cavidade     
     Oclusal (ref.)     
     Oclusoproximal 0,86 (0,59 – 1,24) 0,421 - - 
Operador     
     Principal (ref.)     
     Outros 0,81 (0,54 – 1,20) 0,293 - - 
 
Fatores relacionados ao indivíduo 
 
Sexo 

    

     Masculino (ref.)     
     Feminino 0,34 (0,18 – 0,64) 0,001* 0,48 (0,26 – 0,98) 0,020* 
Idade     
     3-5 (ref.)     

6-8 0,21 (0,11 – 0,39) 0,000* 0,24 (0,13 – 0,43) 0,000* 
Experiência de cárie     

1-4 (ref.)     
Maior que 4 1,12 (0,60 – 2,11) 0,723 - - 

Dentista prévio     
     Particular (ref.)     
     Público 0,68 (0,30 – 1,50) 0,338 - - 
     Não procurou 0,78 (0,36 – 1,70) 0,538 - - 
Anestesia prévia     
     Não (ref.)     
     Sim 1,25 (0,60 – 2,61) 0,548 - - 
Aglomeração     
     Pai e mãe (ref.)     
     Só mãe ou só pai 0,53 (0,24 – 1,14) 0,105* 0,69 (0,33 – 1,46) 0,332 
     Outros 1,60 (0,42 – 6,13) 0,489 0,97 (0,28 – 3,35) 0,968 
IC = Intervalo de Confiança; IRR = Taxa de Incidência; * Demarca p significante para análise 
univariada; * Em negrito demarca diferença estatisticamente significante (análise multivariada) 
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Figura 4.5 – Distribuição dos escores de cooperação por tipo de tratamento restaurador 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Os desfechos desconforto e cooperação apresentaram associação 

estatisticamente significante. A distribuição dos seus escores pode ser visualizado na 

Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Distribuição dos escores do desconforto pelo comportamento 

 

Comportamento 

Desconforto 
Bem 
n (%) 

Razoavelmente 
n (%) 

Indiferente 
n (%) 

Criou 
alguma 

dificuldade 
n (%) 

Criou muita 
dificuldade 

n (%) 

Total 
 n 

 

280 
(84,08) 

37 (11,11) 5 (1,50) 10 (3,00) 1 (0,30) 333 

 

86 
(72,88) 

21 (17,80) 4 (3,39) 6 (5,08) 1 (0,85) 118 

 

8 
(53,33) 

3 (20,00) 1 (6,67) 3 (20,00) 0 (0,00) 15 

 

7 
(63,64) 

2 (18,18) 0 (0,00) 1 (9,09) 1 (9,09) 11 

 

5 
(41,67) 

0 (0,00) 0 (0,00) 5 (41,67) 2 (16,67) 12 

 

4 
(30,77) 

2 (15,38) 0 (0,00) 5 (38,46) 2 (15,38) 13 

Não quis 
responder 

0 
(0,00) 

0 (0,00) 2 (28,57) 0 (0,00) 5 (71,43) 7 

Total 
390 

(76,62) 
65 (12,77) 12 (2,36) 30 (5,89) 12 (2,36) 509 
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A maior parte dos participantes que relataram nenhum ou baixo desconforto 

cooperaram bem. Enquanto que a maioria daqueles que relataram grau máximo de 

desconforto ou não quiseram responder criaram alguma ou muita dificuldade. Os 

riscos relacionados ao presente estudo foram similares a aqueles encontrados 

durante o tratamento dentário convencional. 

 

4.4 Discussão 

 

Este estudo teve por objetivo comparar a aceitabilidade, representada pelo 

desconforto auto relatado e cooperação, de crianças submetidas a dois tipos de 

tratamentos restauradores, o convencional com resina composta sob isolamento 

absoluto após anestesia local ou o ART. Ambos os grupos apresentaram baixa taxa 

de desconforto e alto índice de cooperação. 

A escala facial de Wong-Baker utilizada para mensurar o desconforto é 

validada para avaliação de dor auto relatada por crianças entre 3 a 18 anos de 

idade(67). Como os conceitos de dor e desconforto se sobrepõem(25), consideramos 

o instrumento apropriado para medir esse desfecho. Além disso, para introduzir a 

escala, a pergunta utilizada (“Como você se sentiu após cuidar dos seus dentinhos 

hoje?”) não trazia a palavra “dor” ou “desconforto” para evitar a indução da ideia de 

dor à criança, além de permitir a variação na percepção sensorial dos participantes e 

dar a eles o controle na descrição de suas reações(67).  

Um achado inesperado, mas interessante, é que os relatos de desconforto 

não diferiram entre os dois grupos de tratamento, mesmo apenas um deles 

demandando a utilização de anestesia local e isolamento absoluto com grampo. A 

diferença era esperada não só pelo fato de a agulha ser um potencial estímulo 

doloroso, como também por ser um fator desencadeador de ansiedade(64) e 

consequentemente potencializadora da dor(65). Além disso, o estímulo de pressão 

desencadeado pela colocação do grampo poderia aumentar o grau de rejeição do 

tratamento convencional. A sensação anestésica, por sua vez, não era um fator de 

preocupação uma vez que a técnica utilizada bloqueia a propagação do impulso 

nervoso de apenas uma pequena área de tecido mole. A distribuição equiparável dos 

escores de desconforto entre os dois grupos de tratamento reitera a nossa limitação 

em supor que determinados procedimentos serão ou não percebidos como estímulos 

dolorosos pelas crianças, uma vez que a percepção da dor é muito individualizada(67).  
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Apesar dos pequenos índices de grau moderado ou intenso de desconforto 

relatado pelos participantes, detectou-se diferença entre os grupos quanto à 

experiência anestésica prévia e à experiência de cárie. Consideramos que o menor 

desconforto relatado por indivíduos que já haviam recebido anestesia está relacionado 

ao fato deles terem o tratamento anterior como referência. Uma vez que uma 

abordagem mais indolor é oferecida, a expectativa de dor não é alcançada e menores 

índices de desconforto são reportados. 

Além disso, piores índices de desconforto foram reportados por crianças com 

maior experiência de cárie. O ponto de corte utilizado para dicotomizar os grupos na 

análise estatística foi a média (ceo-d + CPO-d) apresentada pela amostra estudada, 

ou seja, 4. Dentro dos subgrupos, a média da experiência de cárie para o primeiro 

(ceo-d + CPO-d≤ 4) foi de 2,3, enquanto para o do segundo foi de 7,2. Apesar da 

percepção da dor ser influenciada por múltiplos aspectos não só biológicos como 

também ambientais, psicológicos e sociais(68), acreditamos na forte influência dos 

fatores psicológicos nessa causalidade. Indivíduos com experiência passada de dor, 

quadro esperado em grupo de crianças com média de experiência de cárie de 7,2, 

apresentam maiores níveis de ansiedade odontológica e, consequentemente, estão 

mais propensas a sentirem e reportarem dor e/ou desconforto durante o tratamento 

dentário(69).  

A cooperação também apresentou resultados positivos com alta taxa de 

sucesso. Todos os operadores eram especialistas em Odontopediatra ou pós-

graduandos nessa mesma especialidade o que pode ter contribuído para a percepção 

positiva do tratamento pelas crianças. Odontopediatras utilizam uma ampla gama de 

técnicas de manejo comportamental que influenciam diretamente na cooperação dos 

pacientes(30) a qual também foi semelhante entre os grupos. A cooperação 

diferenciou-se entre indivíduos de diferentes sexos, sendo melhor entre as meninas, 

e de diferentes faixas etárias, sendo pior para as crianças entre 3 e 5 anos. A diferença 

entre os sexos masculino e feminino pode ser entendida ao se avaliar as estratégias 

de enfretamento ou coping skills mais utilizada por cada um. Entre as meninas, 

destacam-se as estratégias de busca por suporte social, ou seja, pelo diálogo, e a 

busca pela resolução dos problemas(70). Entre os meninos, o mecanismo mais 

frequentemente utilizado é a fuga(70), a qual pode desencadear problemas de 

comportamento durante o tratamento em ambiente odontológico. Adicionalmente, a 

pior cooperação de crianças mais jovens era esperada. Apenas a partir dos quatro 
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anos de idade, as crianças começam a apresentar maturidade cognitiva para controlar 

sua ansiedade e cooperar com tratamento odontológico(71). 

O presente estudo apresenta como limitação a impossibilidade de comparar 

a preferência entre os tratamentos restauradores, uma vez que cada criança recebeu 

apenas um tipo de abordagem. Acreditamos que o desenho do estudo de boca 

dividida ofereceria maior poder de resposta quanto a essa pergunta. Nossos 

resultados mostram a aceitabilidade dos tratamentos propostos, representada pela 

taxa de desconforto e índice de cooperação. Dessa forma, não é possível concluir 

seguramente se há um tratamento melhor sob a perspectiva da criança, mas apenas 

que ambas as abordagens são aceitáveis sob as condições propostas.  

Por outro lado, os resultados aqui descritos são importantes para desmistificar 

a necessidade de simplificar, de forma robusta, técnicas restauradoras sob a 

justificativa de maior aceitabilidade por parte da criança. É comum a realização de 

restauração com resina composta sem isolamento absoluto na Odontopediatria em 

detrimento, no entanto, da sua longevidade(9). Porém, o nosso estudo mostra que 

crianças são capazes de aceitar a técnica convencional tão bem quanto o ART 

reconhecido pelo seu caráter minimamente invasivo e atraumático(72).  

É importante ressaltar que crianças que apresentaram comportamento 

negativo durante o exame clínico inicial não foram incluídas no presente ECR, como 

descrito nos nossos critérios de elegibilidade. Assim, é provável que as crianças 

fóbicas e de alto nível de ansiedade que demandam manejo comportamental mais 

avançado não tenham sido contempladas com esse estudo. Por isso, para esses 

casos, sugerimos ainda o ART como a opção mais adequada(28). 

 
4.5 Conclusão 

 

O ART e o tratamento restaurador convencional com resina composta sob 

isolamento absoluto e anestesia local apresentam baixa taxa de desconforto e alto 

índice de cooperação entre crianças de 3 a 6 anos.  



 



 

 

69 

5 CAPÍTULO III: CUSTO-EFICÁCIA 

 

 

Custo-eficácia do tratamento restaurador convencional com resina composta e 

do ART em molares decíduos: estudo clínico randomizado 

 

5.1 Introdução 

 

O fracasso em identificar e prevenir a doença cárie gera efeitos adversos 

numerosos e financeiramente onerosos a longo prazo(19). Por se tratar de uma 

doença destrutiva dos tecidos dentários e de autolimitação variável, a condição não 

tratada tende a piorar gradativamente, o que aumenta a complexidade e o custo do 

tratamento (73). Em 2010, os custos diretos do tratamento de doenças bucais em todo 

o mundo foram estimados em US$ 298 bilhões anuais, correspondendo a uma média 

de 4,6% dos gastos globais com saúde(74).  

Dentre os procedimentos realizados na clínica Odontopediátrica, as 

restaurações em dentes decíduos são os mais comuns(9). Nesse contexto, a 

necessidade de soluções de qualidade, mas de baixo custo, aumentou o número de 

estudos que buscam a intervenção mais econômica entre aquelas consideradas 

efetivas para o manejo da cárie dentária em crianças(19). Por se tratar de uma 

abordagem de mínima intervenção que simplifica o procedimento restaurador por 

meio do uso exclusivo de instrumentos manuais e material adesivo(10), alguns 

estudos demonstraram a vantagem econômica do ART em relação ao tratamento 

restaurador convencional em ambas as dentições permanente(18) e decídua(17).  

As análises de custo-efetividade e custo-eficácia são o métodos de avaliação 

econômica mais comumente utilizadas na área da saúde para informar formuladores 

de políticas públicas sobre as necessidades de financiamento de diferentes 

alternativas de tratamento(18). Não é o único critério para decidir como alocar 

recursos, mas é um fator importante, porque relaciona diretamente as implicações 

financeiras e científicas de diferentes intervenções. O cálculo básico envolve dividir o 

custo de uma intervenção em unidades monetárias pelo ganho de saúde esperado, 

como o número de vidas salvas(75). No caso do tratamento restaurador, a 

longevidade é o provável parâmetro mais comumente utilizado para medir o seu 

sucesso(12). 
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Adicionalmente, análises que considerem o valor das repetições dos 

tratamentos podem fornecer informações ainda mais confiáveis sobre esse desfecho, 

uma vez que  a substituição de restaurações ainda é muito frequente nos setores 

públicos e privados, consumindo uma quantidade significativa de tempo clínico e 

demandando alto investimento financeiro para os sistemas de saúde(76). 

Apesar da busca contínua pela técnica restauradora mais duradoura na clínica 

Odontopediátrica(1), a falta de evidência acerca dessa temática ainda persiste(3–

5,13). Os compósitos atuais parecem apresentar propriedades adequadas para 

fornecer resultados duráveis, mas procedimentos e materiais menos sensíveis à 

técnica precisam ser mais explorados para reduzir os erros inerentes a ela(76). A 

revisão sistemática mais recente avaliando a longevidade dos procedimentos 

restauradores na dentição decídua apontou que o ART pode não ser o tratamento 

ideal, mas também não é inferior às técnicas convencionais com resina composta ou 

amálgama, sendo necessária a condução de novos ensaios clínicos para confirmar 

ou rejeitar a tendência de similaridade entre essas abordagens(5). 

Os estudos sobre a custo-eficácia de tratamentos restauradores na dentição 

decídua são escassos(19). Apenas a técnica de Hall, o tratamento convencional com 

remoção total de tecido cariado e a técnica não restauradora foram estudados(77,78). 

Não há evidências sobre o ART ou outras técnicas restauradoras de mínima 

intervenção. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é comparar a custo-eficácia 

do tratamento convencional com resina composta sob isolamento absoluto e ART em 

cavidades oclusais e oclusoproximais de molares decíduos. 

 

5.2 Materiais e Métodos 

  

Os dados foram reportados de acordo com as normativas do “Consolidated 

Health Economic Evaluation Reporting Standards” (CHEERS) (ANEXO D). 

Informações mais detalhadas sobre esse estudo podem ser encontradas em protocolo 

previamente publicado(47). 
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5.2.1 Aspectos éticos 

 

Este ensaio clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) sob o número 

de parecer 1.556.018 (ANEXO C), e protocolado na base de dados para registro de 

ensaios clínicos Clinicaltrials.gov sob número de registro NCT02562456. Este estudo 

está aninhado a outros dois intitulados “Caries Detection in Children-2” (número de 

registro NCT02473107) e “Cost-efficacy of Silver Diammine Fluoride in Erupting 

Molars” (número de registro NCT01508611), e é uma parceria com a cidade de 

Barueri, São Paulo. Os participantes foram incluídos após seus pais ou responsáveis 

legais concordarem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) contendo informações detalhadas sobre a pesquisa (APÊNDICE A). 

 

5.2.2 Desenho do estudo 

 

Este estudo foi delineado como um ensaio clínico randomizado de não-

inferioridade de braços paralelos. A justificativa para se testar um tratamento não-

inferior (ART) está relacionado à hipótese do mesmo apresentar menor custo. 

 

5.2.3 Setting da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma unidade odontológica móvel (Motor Trailer®) 

situada no interior de uma escola pública do município de Barueri/SP – Escola 

Municipal Carlos Osmarinho de Lima. A unidade está configurada como um 

consultório odontológico regular composto por uma cadeira odontológica, compressor, 

aparelho de Raio-X convencional e autoclave (APÊNDICE B) 

 

5.2.4 Descrição da amostra 

 

Os critérios de inclusão englobaram: 1) crianças entre 3 e 6 anos; 2) 

normorreativas; 3) com pelo menos uma cavidade oclusal e/ou oclusoproximal em 

molar decíduo; 4) cujos pais ou responsáveis concordaram em participar da pesquisa; 

desde que, 5) o dente de interesse não estivesse associado a alterações de 

normalidade como fístulas, abscesso, exposição pulpar, histórico de dor dentária 
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espontânea ou mobilidade; e 6) cuja cavidade cariosa possibilitasse o acesso através 

de instrumentos manuais. Crianças que apresentaram problemas severos de 

comportamento durante o exame clínico não foram incluídas no estudo. 

Cada criança foi considerada uma unidade experimental (cluster) para 

randomização. Ou seja, todos os dentes elegíveis de um mesmo participante foram 

tratados com um único tipo de procedimento restaurador, independentemente do 

número e/ou tipo de cavidades. Para o cálculo amostral, dados sobre longevidade 

relativa a dois anos de restaurações oclusais e oclusoproximais em dentes decíduos 

através da técnica convencional com resina composta foram extraídos da 

literatura(79) como sendo 86% e 60% para cavidades oclusais e oclusoproximais, 

respectivamente. Uma diferença mínima de 15% entre a longevidade dos tratamentos 

restauradores oclusais e 20% entre os oclusoproximais foram estabelecidas como 

limite de não-inferioridade. Considerando o nível de significância como 5%, o poder 

de 80% e a adição de 40% devido ao desenho do estudo (cluster por crianças), o 

número mínimo de dentes por grupo foi calculado utilizando um teste unicaudal 

através do software Sealed Envelope Ltd. Adicionalmente, foi estimada uma perda 

amostral de 20%, resultando em 204 dentes com cavidades oclusais e 240 dentes 

com cavidades oclusoproximais. O processo de randomização foi realizado em blocos 

de 4, 6 e 8, gerados por software pelo pesquisador coordenador da unidade móvel 

odontológica. Envelopes opacos, selados e sequencialmente numerados foram 

usados para randomizar os participantes nos grupos de tratamento. Para garantir o 

sigilo de alocação, a criança foi randomizada imediatamente antes do início do 

tratamento restaurador. Quando havia duas ou mais cavidades presentes que 

impossibilitassem a finalização do tratamento em um único dia, foi sinalizada em ficha 

a quebra do sigilo de alocação. 

 

5.2.5 Cegamento 

 

Devido às diferenças técnicas entre os tipos de tratamento, não foi possível 

fazer o cegamento de participantes e operadores. Os avaliadores não tinham acesso 

à lista de randomização dos participantes.  
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5.2.6 Operadores 

 

Os operadores foram compostos por 10 cirurgiões-dentistas, sendo dois deles 

especialistas em Odontopediatria e o restante pós-graduandos dessa mesma 

especialidade. Todos foram previamente treinados através da observação do 

atendimento realizado por um profissional experiente. Em segunda etapa, o operador 

executava as restaurações, supervisionado pelo mesmo profissional. O passo a passo 

dos protocolos restauradores foi ainda disponibilizado em lâminas A4 para consulta 

em caso de dúvidas. Os operadores foram auxiliados por alunos de graduação em 

Odontologia, previamente treinados para manipulação dos materiais restauradores, 

executando todos os procedimentos a quatro mãos.  

 

5.2.7 Procedimentos restauradores 

 

Os participantes foram randomizados em um dos dois grupos a seguir: 

(a) Tratamento Convencional (TC): restauração convencional com resina 

composta, utilizando ácido fosfórico a 37%, sistema adesivo Adper™ 

Scotchbond™ Multiuso (3M/ESPE) e resina composta Filtek Z-350 

(3M/ESPE) sob isolamento absoluto após anestesia local intrapapilar. 

(b) Tratamento Restaurador Atraumático (ART): ART com cimento de ionômero 

de vidro (CIV) de alta viscosidade Fuji IX (Gold Label – GC Corp) com 

dosagem e manipulação manual, sob isolamento relativo. 

 

5.2.7.1 Grupo TC 

 

Os participantes randomizados para o grupo do Tratamento Convencional 

foram tratados de acordo com técnica descrita abaixo: 

• Anestesia tópica por 2 minutos com Benzocaína 20% (Benzotop, Nova 

DFL), seguida por anestesia local intrapapilar com Lidocaína 2% 

associada à adrenalina 1:100.000 (Alphacaíne, Nova DFL); 

• Isolamento absoluto com grampo e dique de borracha; 

• Remoção parcial de tecido cariado com curetas manuais de dentina, e se 

necessário, ponta diamantada esférica em alta rotação sob refrigeração 

para remoção de esmalte sem suporte; 
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• Aplicação do sistema adesivo Adper™ Scotchbond™ Multiuso 

(3M/ESPE) segundo recomendações do fabricante; 

• Restauração com resina composta nanoparticulada Filtek Z-350 

(3M/ESPE) pela técnica incremental transversal. Cada incremento foi 

polimerizado por 20 segundos por meio de aparelho fotopolimerizador XL 

3000 (3M/ESPE); 

• Checagem da oclusão com papel de articulação e acabamento com 

pontas diamantadas F e FF em alta rotação sob refrigeração.  

 

5.2.7.2 Grupo ART 

  

Os participantes randomizados para o grupo do Tratamento Restaurador 

Atraumático foram tratados de acordo com técnica descrita por Frencken et al.(10): 

• Isolamento relativo com roletes de algodão e sugador; 

• Remoção de tecido cariado com curetas manuais de dentina 

exclusivamente; 

• Limpeza da cavidade com penso de algodão embebido em água; 

• Condicionamento da cavidade com penso de algodão embebido em ácido 

poliacrílico a 11,5% por 15 segundos (líquido do Fuji IX), seguido por 

lavagem com três pensos de algodão embebidos em água e secagem 

com mais três pensos secos; 

• Preenchimento da cavidade com CIV após manipulação segundo 

recomendações do fabricante, seguido por proteção superficial com 

vaselina sólida; 

• Checagem da oclusão com papel de articulação e acabamento com 

instrumento manual cortante, seguido de reaplicação de camada de 

vaselina sólida. 

 

Para ambos os grupos, cavidades com envolvimento de superfícies proximais 

tiveram uma tira de matriz de aço adaptada e mantida em posição com auxílio de 

cunha de madeira.   
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5.2.8 Outros procedimentos 

 

Em caso de necessidade de reparo, os procedimentos adicionais também 

foram realizados na mesma unidade odontológica móvel. Os reparos e/ou novas 

restaurações foram executados com a mesma técnica restauradora randomizada para 

o participante no início da pesquisa. Em caso de evolução para tratamento 

endodôntico, o mesmo foi realizado após anestesia local e sob isolamento absoluto 

através da técnica de instrumentação ascendente, com irrigação com líquido de Dakin 

(Hipoclorito de sódio 0,5%), remoção de matéria orgânica com Endo-PTC e obturação 

com pasta Guedes-Pinto(80). Em caso de evolução para exodontia, a mesma era 

realizada sob anestesia local e com auxílio de instrumental cirúrgico odontopediátrico. 

As outras necessidades clínicas não relacionadas aos dentes elegíveis 

também foram tratadas. Instruções de higiene oral e do uso de dentifrícios fluoretados 

com concentração superior a 1.000 ppm de flúor(81) foram realizadas e repetidas em 

cada visita de retorno semestral para todos os participantes.   

 

5.2.9 Desfechos 

 

Este estudo faz parte de um projeto cujo desfecho primário é a longevidade 

do TC e do ART em cavidades oclusais e oclusoproximais de molares decíduos após 

acompanhamento de 2 anos. Como desfecho secundário, foi calculada a custo-

eficácia de ambos os tratamentos. 

 

5.2.9.1 Eficácia dos tratamentos restauradores 

 

O parâmetro para avaliar a eficácia dos tratamentos restauradores foi a 

longevidade. As restaurações foram avaliadas 6, 12, 18 e 24 meses após a finalização 

do tratamento restaurador por três examinadores treinados e calibrados. Depois da 

profilaxia, as restaurações oclusais foram clinicamente avaliadas com o auxílio de 

sonda periodontal da OMS seguindo os critérios de Frencken et al. (82) (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 – Critérios de avaliação de restaurações oclusais de Frencken et al. (82) 

 

Escore*  Critérios 

0  Presente, bom   
1  Presente, pequeno defeito marginal por qualquer razão, em qualquer 

zona, menor que 0,5mm de profundidade. Não requer reparo.   
2  Presente, defeito marginal por qualquer razão, em qualquer zona, maior 

que 0,5mm de profundidade e menor que 1,0mm. Requer reparo.   
3  Presente, defeito grosseiro com mais de 1,0mm de profundidade. Requer 

reparo.   
4  Ausente, a restauração desapareceu (quase) completamente. Requer 

tratamento.   
5  Ausente, outro tipo de restauração foi feito.  
6  Ausente, dente foi extraído.   

7  
Presente, desgaste e fendas gradualmente alargaram partes da 
restauração, mas é menor que 0,5mm no ponto mais profundo. Não 
requer reparo.   

8  Presente, desgaste e fendas gradualmente alargaram partes da 
restauração, com mais de 0,5mm de profundidade. Requer reparo.   

9  Sem diagnóstico   
*Os códigos em negritos foram considerados como sucesso. 

 

 

Os escores 0, 1 e 7 foram considerados como sucesso. Os escores 2, 3, 4, 6 

e 8, como insucesso. O restante não foi considerado nem sucesso nem insucesso, e 

o dado foi censurado. 

Para restaurações oclusoproximais, foi adotado o critério de Roeleveld et al. 

(39) (Tabela 5.2). 
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Tabela 5.2 – Critérios de avaliação de restaurações oclusoproximais de Roeleveld et al. (39) 

 

Escore*  Critérios  

00  Restauração presente, intacta   

10  Restauração presente, pequeno defeito marginal e/ou desgaste da 
superfície; <0,5mm em profundidade; não há necessidade de reparo    

11  Restauração presente, pequeno defeito marginal e/ou desgaste da 
superfície; >0,5mm em profundidade; há necessidade de reparo   

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

13  Restauração com excesso >0,5mm; reparo necessário   
20  Lesão de cárie secundária, pigmentação na fissura, superfície dura e intacta, 

lesão de cárie em dentina; reparo necessário   
21  Lesão de cárie secundária, defeito na superfície, lesão de cárie em dentina; 

reparo necessário   
30  Restauração ausente, fratura em bloco, perda parcial; reparo necessário (se 

possível, sem exposição pulpar)   
40  Inflamação da polpa (restauração permanece no local ou não, não 

categorizada nos outros escores); fistula ou dor; extração indicada   
50  Dente ausente devido à extração   

60  Dente ausente devido à esfoliação natural   

70  Dente ausente devido à extração ou esfoliação; impossível fazer diagnóstico   
90  Paciente ausente  

*Os códigos em negritos foram considerados como sucesso. 

 

 

Os escores 00, 10 e 60 foram considerados como sucesso. Os escores 11, 

12, 13, 20, 21, 30, 40 e 50, como insucesso. O restante não foi considerado nem 

sucesso nem insucesso, e o dado foi censurado. 
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5.2.9.2 Custo 

 

A análise direta dos custos foi baseada em publicações prévias(83,84) 

ajustadas à realidade brasileira(85). O custo total foi composto pelo custo profissional, 

custo do material de consumo e custo variável, o qual foi ainda subdividido em 

eletricidade e depreciação de equipamentos e instrumentais (Figura 5.1). Os custos 

foram medidos em Real (BRL). 

 

Figura 5.1–Diagrama para cálculo do custo total 

 

 

Fonte: Adaptado de Ladewig et al. (47) 

 

 

O tempo de cada sessão restauradora foi cronometrado por um pesquisador 

diferente do operador. O tempo total de uma restauração convencional foi dividido em 

três momentos, sendo eles “anestesia e isolamento absoluto” (momento 1), “remoção 

parcial de tecido cariado” (momento 2) e “restauração com resina composta” 

(momento 3). Por outro lado, o tempo total de uma restauração atraumática foi dividido 

em dois momentos, “remoção parcial de tecido cariado” (momento 1) e “restauração 

com CIV” (momento 2).  

Para calcular o custo profissional, o tempo total despendido em cada sessão 

restauradora foi multiplicado pela renda média por hora de um Cirurgião-dentista, 

acrescido de 40% de insalubridade (R$50,08/h), bem como pela renda média de um 

Auxiliar em Saúde Bucal por hora acrescido de 20% de insalubridade (R$28,62/h), 

como regido pela Lei Federal no3999/61(86). Para o custo variável, o consumo médio 

de energia elétrica foi estimado para manter um consultório odontológico de potência 

correspondente a 2300 W com 8h de uso por dia e 20 dias de uso por mês. 

Custo total

Custo 
Profissional

Custo do CD

Custo do ASB

Custo do 
Procedimento

Custo dos 
materiais de 

consumo

Custo variável

Eletricidade

Depreciação

Equipamentos

Instrumentais
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Considerando o valor de 1kWh em Barueri/SP como sendo R$0,199(87), o consumo 

médio de energia elétrica de um consultório odontológico por hora com as 

especificações supramencionadas foi de R$0,46. A taxa de depreciação de 

equipamentos e instrumentais foi baseada em uma vida útil de 5(85)e 3 anos(18) 

respectivamente, e uso mensal de 160 horas, resultando em uma taxa de depreciação 

média de R$1,78/h para equipamentos e R$0,11/h para instrumentais.  

Para o custo material, a quantidade e especificações de todos os materiais 

utilizados foram registradas em ficha padronizada (APÊNDICE C). Foram feitas 

inferências dos preços de mercado (última atualização em 15/08/2018), obtidos 

através da média dos valores de três diferentes locais de compra. O valor final foi 

dividido pela quantidade disponível do produto por embalagem para cálculo do custo 

de uma unidade. Para os materiais não contáveis, como os materiais restauradores, 

o preço de uma medida foi estabelecido através da medição de porção 

predeterminada em balança de precisão (Balança Eletrônica Analítica, QUIMIS ISO 

9001, Modelo Q500L210C, Desvio padrão 0,1mg) (Tabela 5.3). O valor final foi 

multiplicado pela quantidade do material utilizado. O custo do aluguel da propriedade 

e os impostos municipais não foram considerados. Não foram aplicadas taxas de 

desconto.  
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Tabela 5.3 – Tabela de conversão dos materiais não contáveis para cálculo do valor de uma unidade 

 

Material Quantidade Porção 
Quantidade 
por porção§ 

Ácido fosfórico 9g 1cm 0,03g 

Ácido poliacrílico 8g 1 gota 0,07g 

Adesivo 9,2g* 1 gota 0,04 g 

Anestésico tópico 12g 1 cm 0,44g 

Barreira gengival 
fotopolimerizável 

2g 1cm 0,52g 

Endo PTC 25g 
1 porção 

(ponta da espátula de madeira) 
0,52g 

Fuji IX (Pó) 5g 1 colher 0,18g 

Iodofórmio 10g 
1 cm 

(tubete de anestésico) 
0,7 g 

PMCC 20gŦ 1 gota 0,02g 
Primer 8,64g* 1 gota 0,04g 

Resina composta 4g 1 incremento 0,03g 

Restaurador temporário 20g 1 cm 0,15g 

Rifocort 10g 1 cm 0,34g 
Vaselina 90g 1 cm 0,35g 

* Quantidade disponível em ml. Conversão para gramas através da densidade (g/ml) do material 
informada na bula. 
Ŧ Quantidade disponível em ml. Conversão para gramas através da densidade da água (1 g/ml), pois 
a densidade do material não foi especificada na bula.  
§ Valores obtidos através de medição em balança de precisão. 

 

 

O custo de todos os reparos por dente também foi calculado. Se uma nova 

restauração era necessária, o registro de dados foi realizado de maneira semelhante 

à da primeira intervenção. Em caso de endodontias ou exodontias, o tempo foi 

cronometrado como um único valor (momento). Os instrumentais e materiais de 

consumo utilizados para a realização desses procedimentos também foram 

registrados em ficha clínica padronizada (APÊNDICE C). O custo final do tratamento 

de cada dente foi o resultado da soma do custo inicial do procedimento restaurador 

com o custo dos reparos quando necessários (custo incremental). 

 

5.2.10 Análise dos dados 

 

Todos os dados foram processados no Software Stata 13 (StataCorp LP, 

Texas, USA). As concordâncias intra e inter-examinadores foram calculadas utilizando 

o teste de Cohen’s Kappa. Para comparação da longevidade entre os tratamentos 

restauradores foi realizada análise de sobrevida de Kaplan-Meier e regressão de Cox 
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com fragilidade compartilhada. A associação entre longevidade e as demais variáveis 

independentes também foram testadas através da Regressão de Cox com fragilidade 

compartilhada. Todas as variáveis que alcançaram p valor menor que 0,20 na análise 

univariada foram levados para a análise multivariada. Aquelas que apresentaram p 

valor menor ou igual a 5% foram mantidos no modelo final. 

A média dos custos profissional, variável e material foi calculada para 

descrição dos componentes do custo de cada tratamento. Devido à assimetria da 

distribuição dos dados, o custo total de cada estratégia foi comparado usando a 

análise de regressão de Bootstrap. Esta abordagem estima o modelo com erros 

padrão de Bootstrap, conservando a suposição de erros independentes, mas 

atenuando a suposição de erros identicamente distribuídos, e são análogos aos erros 

padrão robustos da regressão linear(88).Para isso, as replicações de bootstrap foram 

definidas como 1.000, o intervalo quantil, como 50, e um código seed fixo determinado. 

Para comparações múltiplas, foi realizado ajuste de Bonferroni no nível de 

significância.  

Adicionalmente, abordagem Bayesiana foi adotada para explorar as 

incertezas da análise de custo-eficácia. Nesta abordagem, os efeitos e custos para a 

saúde foram descritos por distribuições estatísticas que melhor representaram os 

dados e sua variabilidade usando o XLSTAT 2018 (Addinsoft SARL, Paris, França). 

Em seguida, a partir das distribuições ajustadas, foi realizada a simulação de Monte-

Carlo para o cálculo das variáveis T e C, representando a diferença entre o tempo 

de sobrevida (em meses) do TC e do ART (TART- TTC), e a diferença entre o custo 

incremental dos tratamentos (CART – CTC), respectivamente. O número de simulações 

foi configurado em 10.000. Durante cada interação, as variáveis T e C foram 

computadas usando o XLSTAT 2018. Os resultados das análises descritivas dessas 

variáveis foram avaliados para verificar sua qualidade. Os valores de T e C foram 

plotados em um plano de custo-eficácia (gráfico de dispersão) (Figura 5.2). Para 

analisar as incertezas sobre essas variáveis, a porcentagem (proporção) de pontos 

em cada quadrante do plano foi avaliada visualmente. 
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Figura 5.2 - Plano de custo-eficácia 

 

 
Fonte: Adaptado de Cohen e Reynolds(89) 

 

 

5.3 Resultados 

 

Os participantes foram incluídos após triagens realizadas entre agosto de 2014 e 

junho/2017 em unidade odontológica móvel. No total, foram realizadas 509 

restaurações, sendo 211 oclusais e 298 oclusoproximais, em 220 participantes. Os 

dados demográficos e as características clínicas de cada grupo estão descritos na 

Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 – Características clínicas e demográficas dos grupos de estudo 

 

 Grupo Convencional Grupo ART p valor 
Número de participantes 106 114 - 
Média de dentes incluídos por 
participante 

2,21 2,41 - 

Tipo de cavidade  
Oclusal 
Oclusoproximal 

 
113 
121 

 
98 
177 

 
- 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
53 
53 

 
52 
62 

 
0,613Ŧ 

Idade 5,91 5,92 0,903§ 
Experiência de cárie 4,08 4,29 0,680§ 
ŦObtido através de teste do qui-quadrado  
§Obtido através de teste t de Student 

 

 

A concordância interexaminadora, realizada com aproximadamente 10% da 

amostra de dentes, foi de 0,89. 

Como a etapa de inclusão durou cerca de 3 anos, os participantes se 

encontram em diferentes intervalos de retorno. Noventa e sete por cento dos 

participantes alcançaram o retorno de 6 meses, 89%, o de 12 meses, 78%, o de 18 

meses e 59%, o de 24 meses até Janeiro de 2018 como pode ser visualizado na 

Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Fluxograma do estudo 

 

 
Fonte: A autora 
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Em relação às cavidades oclusais, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre a sobrevida dos tratamentos restauradores (p = 

0,480). As variáveis sexo, idade, arcada dentária, operador e experiência de cárie 

também não influenciaram na sobrevida das restaurações (Tabela 5.5). Por outro lado, 

a cooperação do participante influenciou na sobrevida do tratamento, com os piores 

resultados associados a crianças que não cooperaram durante o atendimento. 
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Tabela 5.5 – Análise de regressão descritiva univariada e ajustada de Cox com fragilidade 
compartilhada entre falhas em restaurações oclusais e fatores associados 

 

Variável 
Sucesso 

n(%)§ 
Insucesso 

n(%)§ 
Total 

HR 
Univariado 

(IC 95%) 

p 

valor 
HR Ajustado 

(IC 95%) 
p 

valor* 

Tratamento        

     Convencional (ref.) 
77 

(70,0) 
33 

(30,0) 
110 

0,99 
(0,59 – 1,66) 

0,480 
0,99 

(0,58 – 1,70) 
0,489 

     ART 
63 

(70,0) 
27 

(30,0) 
90 

Sexo        

     Masculino (ref.) 
68 

(70,8) 
28 

(29,2) 
96 

1,01 
(0,60 – 1,69) 

0,488 - - 
     Feminino 

72 
(69,2) 

32 
(30,8) 

104 

Idade        

     3-5 (ref.) 
113 

(69,3) 
50 

(30,7) 
163 

0,96 
(0,49 – 1,91) 

0,451 - - 
>5 

27 
(73,0) 

10 
(27,0) 

37 

Experiência de cárie        

1-4 
77 

(74,8) 
26 

(25,2) 
103 

1,42 
(0,84 – 2,41) 

0,094 
1,34 

(0,78 – 2,31) 
0,141 

≥5 
63 

(64,9) 
34 

(35,01) 
97 

Cooperação        

Sim (ref.) 
128 

(72,3) 
49 

(27,7) 
177 

2,14 
(1,09 – 4,21) 

0,014 
 

1,23 
(1,00 – 1,53) 

0,027* 
Não 

12 
(52,2) 

11 
(47,8) 

23 

Arcada        

     Superior (ref.) 
49 

(71,0) 
20 

(29,0) 
69 

1,17 
(0,68 – 2,02) 

0,282 - - 
     Inferior 

91 
(69,5) 

40 
(30,5) 

131 

Operador        

Principal (ref.) 
119 

(70,8) 
49 

(29,2) 
168 

1,30 
(0,67 – 2,52) 

0,220 - - 
Outros 

21 
(65,6) 

11 
(34,4) 

32 

IC = Intervalo de Confiança; HR = Razão de Riscos; §Dados descritivos (n avaliado = 262); Valor obtido após divisão 

por 2 (hipótese monocaudal); *Em negrito demarca diferença estatisticamente significante. 

 

 

A sobrevida das cavidades oclusais após 12 meses foi de 78,6% para o grupo 

Convencional e 78,2% para o grupo ART (Figura 5.4). Após 24 meses, esse número 

caiu para 60,2% e 64,8% respectivamente, mas o número amostral para esse retorno 

ainda não alcançou o mínimo de 80% (Tabela 5.6). 
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Figura 5.4 – Análise de sobrevida de Kaplan-Meier para restaurações oclusais 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Tabela 5.6 – Distribuição do número de restaurações oclusais e respectivo número de sucessos, 
falhas e perdas por retorno 

 

Retorno 
N de 

restaurações 
Sucesso Falhas Perdas Sobrevida (IC 95%) 

Convencional 

6 110 70 18 9 83,64 (75,29 – 89,36) 
12 83 70 5 15 78,60 (69,54 – 85,24) 
18 63 41 4 12 73,61 (63,74 – 81,18) 
24 47 41 6 41 64,21 (52,89 – 73,49) 

ART 

6 98 68 12 18 86,67 (77,72 – 92,20) 
12 92 57 17 18 78,24 (68,00 – 85,55) 
18 80 43 18 19 73,89 (62,97 – 82,05) 
24 62 36 18 8 64,88 (52,55 – 74,77) 

 

Em relação às cavidades oclusoproximais, a sobrevida foi de 44,5% e 34,2% 

após 12 meses para os grupos Convencional e ART (Figura 5.5), decaindo para 29,2% 

e 20,6% após 24 meses sob a mesma ressalva das cavidades oclusais para esse 

intervalo de retorno (Tabela 5.7). 
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Figura 5.5 – Análise de sobrevida de Kaplan-Meier para restaurações oclusoproximais 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Tabela 5.7 – Distribuição do número de restaurações oclusoproximais e respectivo número de 
sucessos, falhas e perdas por retorno 

 

Retorno 
N de 

restaurações 
Sucesso Falhas Perdas Sobrevida (IC 95%) 

Convencional 

6 104 49 38 9 63,46 (53,44 – 71,89) 
12 57 33 17 11 44,53 (34,43 – 54,13) 
18 29 21 3 11 39,93 (29,75 – 49,90) 
24 15 11 4 11 29,28 (18,30 – 41,13) 

ART 

6 158 71 78 9 50,63 (42,60 – 58,11) 
12 71 42 23 15 34,23 (26,72 – 41,86) 
18 33 20 7 9 26,97 (19,63 – 34,83) 
24 17 13 4 13 20,62 (13,29 – 29,09) 

 

Assim como as restaurações oclusais, as oclusoproximais também sofreram 

influência negativa da baixa cooperação do participante (Tabela 5.8). Adicionalmente, 

o tipo de tratamento realizado impactou na sobrevida das restaurações, com os 

melhores índices de sobrevida relatados para o tratamento convencional. As variáveis 

sexo, idade, arcada dentária, operador e experiência de cárie não influenciaram nos 

resultados. 
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Tabela 5.8 – Análise de regressão descritiva univariada e ajustada de Cox com fragilidade 
compartilhada entre falhas em restaurações oclusoproximais e fatores associados 

 

Variável 
Sucesso 

n(%)§ 
Insucesso 

n(%)§ 
Total 

HR 
Univariado 

(IC 95%) 

p 

valor 
HR Ajustado 

(IC 95%) 
p 

valor* 

Tratamento        

Convencional (ref.) 
42 

(40,4) 
62 

(59,6) 
104 

1,28 
(0,99 – 1,67) 

0,030 
1,31 

(1,02 – 1,67) 
0,016* 

ART 
46 

(29,1) 
112 

(70,9) 
158 

Sexo        

Masculino (ref.) 
41 

(30,1) 
95 

(69,9) 
136 

0,90  
(0,70 – 1,16) 

0,204 - - 
Feminino 

47 
(37,3) 

79 
(62,7) 

126 

Idade        

3-5 (ref.) 
58 

(30,7) 
131 

(69,3) 
189 

0,82 
(0,64 – 1,06) 

0,064 
0,92 

(0,71 – 1,19) 
0,254 

>5 
29 

(40,8) 
42 

(59,2) 
71 

Experiência de cárie        

1-4 
46 

(32,6) 
95 

(67,4) 
141 

1,01 
(0,79 – 1,31) 

0,455 - - 
≥5 

42 
(34,7) 

79 
(65,3) 

121 

Cooperação        

Sim (ref.) 
87 

(35,5) 
158 

(64,5) 
245 

1,80 
(1,40 – 2,32) 

0,000* 
1,79 

(1,34 – 2,39) 
0,000* 

Não 
1 

(5,9) 
16 

(94,1) 
17 

Arcada        

Superior (ref.) 
50 

(37,0) 
85 

(63,0) 
135 

1,14  
(0,88 – 1,47) 

0,160 
1,12 

(0,87 – 1,44) 
0,184 

Inferior 
38 

(30,0) 
89 

(70,0) 
127 

Operador        

Principal (ref.) 
67 

(32,8) 
137 

(67,2) 
204 

1,00 
(0,76 – 1,30) 

0,491 - - 
Outros 

21 
(36,2) 

37 
(63,8) 

58 

IC = Intervalo de Confiança; HR = Razão de Riscos; §Dados descritivos (n avaliado = 262); Valor obtido após divisão 

por 2 (hipótese monocaudal); *Em negrito demarca diferença estatisticamente significante. 

 

 

O número de falhas das restaurações oclusais somou 82 para o grupo TC e 

50 para o ART, demandando um aumento no número de procedimentos de 72% e 

51%, respectivamente. Para as cavidades oclusoproximais, houve um acréscimo de 

100 novas intervenções para o TC e 140 para o ART, aumentando o número de 

procedimentos em 83% e 79%.  
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Considerando todas as falhas observadas, o tipo de defeito mais comum para 

ambos os tipos de cavidades e ambas as técnicas restauradoras foi semelhante: perda 

(quase) completa do material restaurador para as cavidades oclusais (Figura 5.6) e as 

fraturas em bloco para as oclusoproximais (Figura 5.7). 

 

Figura 5.6 – Gráfico da distribuição dos tipos de falhas segundo o critério de Frencken et al.(82) 
adaptado para restaurações oclusais do TC e do ART 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Para as cavidades oclusais, as falhas maiores, as quais comprometem a 

sobrevida do dente, representaram menos de 10% para o grupo TC e de 15% para o 

grupo ART. Como o critério de Frencken et al.(82) não engloba esse tipo de defeito, 

consideramos os escores para falhas maiores do critério de Roeleveld et al.(39).  

  

Escores segundo critério de Frencken e colaboradores 
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Figura 5.7 – Gráfico da distribuição dos tipos de falhas segundo o critério de Roeleveld et al.(36) 
adaptado para restaurações oclusoproximais do TC e do ART 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Nas restaurações oclusoproximais, as falhas maiores apresentaram 

resultados mais expressivos para o grupo TC, aumentando a sua incidência em cerca 

de 5% apesar do aumento do número de critérios.  

Quando apenas as falhas maiores são consideradas como insucesso na 

análise de sobrevida, não é encontrada diferença entre os tratamentos. A sobrevida 

geral das restaurações oclusais e oclusoproximais aumentam para 93% (IC%87,99-

96,00) e 87% (IC%81,21-91,13) respectivamente. 

Em relação ao custo das restaurações, o componente Profissional foi aquele 

que mais impactou no custo do procedimento, representando mais de 50% do valor 

da restauração em ambos os grupos e tipos de cavidade. O custo variável, referente 

à eletricidade e depreciação de instrumentais e equipamentos, foi o componente de 

menor expressão, contribuindo com menos de 2% do valor final (Figura 5.8).   
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Figura 5.8 – Gráfico da distribuição dos componentes do custo total de uma restauração posterior 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

A diferença entre o custo total das restaurações dos grupos TC e ART foi 

estatisticamente significante, sendo o ART aproximadamente R$43,00 mais barato, 

independentemente do tipo de cavidade, após 24 meses de acompanhamento (Tabela 

5.9 e Tabela 5.10). Como os participantes se encontravam em tempos de retornos 

distintos, foi calculada uma média dos custos por grupo para cada intervalo de retorno. 

Esta média foi adicionada ao custo das restaurações com menos de 24 meses de 

acompanhamento (missing values) para calcular a média final prospectada 

abrangendo toda a amostra da pesquisa. Os valores obtidos com a média real e a 

média prospectada não diferiram estatisticamente. 
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Tabela 5.9 – Médias real e prospectada dos tratamentos restauradores para cavidade oclusais 

 

 Média real p valor* Média prospectada p valor* 

Basal 
Convencional 
ART 

 
49,38 (46,60 – 52,17) 
24,33 (22,63 – 26,02) 

0,000 
 

48,33 (46,18 – 50,48) 
24,46 (23,04 – 25,89) 

0,000 

Retorno 6m 
Convencional 
ART 

 
60,52 (54,17 – 66,87) 
27,56 (24,56 – 30,55) 

0,000 

 
55,96 (51,32 – 60,60) 
28,82 (25,91 – 31,73) 

0,000 

Retorno 12m 
Convencional 
ART 

 
65,31 (57,60 – 73,03) 
29,60 (25,14 – 34,06) 

0,000 
 

61,25 (55,64 – 66,86) 
32,92 (27,52 – 38,31) 

0,000 

Retorno 18m 
Convencional 
ART 

 
72,78 (61,61 – 83,95) 
32,58 (26,17 – 39,00) 

0,000 
 

71,23 (63,44 – 79,02) 
36,58 (31,32 – 41,85) 

0,000 

Retorno 24m 
Convencional 
ART 

 
75,88 (65,31 – 86,45) 
32,58 (26,17 – 39,00) 

0,000 
 

82,02 (74,95 – 89,08) 
41,76 (36,42 – 47,11) 

0,000 

*Ajuste de Bonferroni: p ≥ 0.005 
Valores em negrito demarcam diferença estatística significante 

 

 

Tabela 5.10 – Médias real e prospectada dos tratamentos restauradores para cavidade oclusoproximais 

 

 Média real p valor* Média prospectada p valor* 

Basal 
Convencional 
ART 

 
53,09 (50,09 – 56,10) 
29,54 (27,91 – 31,16) 

0,000 
 

53,67 (50,91 – 56,44) 
28,91 (27,73 – 30,09) 

0,000 

Retorno 6m 
Convencional 
ART 

 
92,48 (79,69 – 105,26) 
57,24 (49,85 – 64,63) 

0,001 

 
83,44 (74,67 – 92,21) 
53,90 (48,98 – 58,81) 

0,000 

Retorno 12m 
Convencional 
ART 

 
105,43 (90,50 – 120,36) 
64,13 (55,21 – 73,04) 

0,000 
 

93,68 (83,54 – 103,82) 
59,16 (53,33 – 65,00) 

0,000 

Retorno 18m 
Convencional 
ART 

 
113,04 (96,81 – 129,28) 
70,16 (60,22 – 80,10) 

0,000 
 

102,11 (91,50 – 112,72) 
62,33 (56,08 – 68,58) 

0,000 

Retorno 24m 
Convencional 
ART 

 
114,35 (97,40 – 131,31) 
70,92 (60,89 – 80,94) 

0,000 
 

105,09 (95,22 – 114,96) 
64,20 (58,21 – 70,20) 

0,000 

*Ajuste de Bonferroni: p ≥ 0.005 
Valores em negrito demarcam diferença estatística significante 

 

 

Para as cavidades oclusais, a tendência de crescimento do custo foi diferente 

entre os grupos de tratamento durante todo o tempo de acompanhamento (Figura 5.9). 

Enquanto o custo do ART variou pouco, menos de R$10,00 após 24 meses, o custo 

do tratamento convencional foi crescente, finalizando aproximadamente R$ 30,00 



94 

 

mais caro do que o seu valor inicial. A tendência de crescimento também foi diferente 

entre os custos real e prospectado. Enquanto o primeiro demonstrou uma tendência 

de estabilização ao longo do tempo, o custo prospectado apresentou um crescimento 

contínuo. 

 

Figura 5.9 – Gráfico dos custo incrementais (a) real e (b) prospectado em função do tempo para 
restaurações oclusais 

 

 
Fonte: A autora  

 

 

Para as cavidades oclusoproximais, o maior incremento de custo entre os 

grupos se deu no intervalo entre T0 e T6 o qual tendeu a se estabilizar a partir dos 12 

meses (Figura 5.10). Além disso, é possível observar que a diferença entre os grupos 

detectada desde o T0 aumentou gradativamente após cada intervalo de retorno ao se 

adicionar os reparos realizados. 
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Figura 5.10 – Gráfico dos custo incrementais (a) real e (b) prospectado em função do tempo para 
restaurações oclusoproximais 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Para a análise das incertezas, a distribuição de probabilidades que se ajustou 

aos dados das variáveis referentes às restaurações oclusais foi Log-normal para o 

tempo do TC e do ART, e Gama 2 para o custo de ambos os tratamentos. Os 

resultados mais detalhados referentes aos ajustes dos modelos estatísticos aos dados 

estão disponíveis no APÊNDICE D. 

O plano de custo-eficácia reiterou o caráter econômico vantajoso do ART nas 

restaurações oclusais em relação ao TC, pois 90% dos pontos se apresentaram 

distribuídos entre os quadrantes III e IV. A similaridade da eficácia das estratégias 

também pode ser observada no plano, uma vez que a disposição dos pontos ao longo 

do eixo T é quase simétrica. Assim, a probabilidade do ART em cavidades oclusais 

aumentar os efeitos enquanto reduz os custos (Quadrante IV) foi de 45%, sendo os 

outros 55% divididos entre diminuir o efeito enquanto reduz os custos (Quadrante III, 

45%) e entre aumentar o custo independente do efeito (Quadrantes I e II – 10%) como 

ilustrado na Figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Plano de custo-eficácia do ART em relação ao TC para tratamento de cavidades oclusais 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

Para a análise das incertezas dos dados referentes às restaurações 

oclusoproximais, a distribuição de probabilidades que se ajustou às variáveis foi a 

Logística para o tempo do TC e do ART, e o Log-normal para o custo de ambos os 

tratamentos. Os resultados mais detalhados referentes aos ajustes dos modelos 

estatísticos aos dados estão disponíveis no APÊNDICE E. 

O padrão encontrado na análise do plano de custo-eficácia das restaurações 

oclusoproximais foi semelhante ao das oclusais, porém com menor dispersão dos 

pontos em relação ao eixo T e maior dispersão em relação ao C (Figura 5.12). A 

probabilidade do ART em cavidades oclusoproximais aumentar os efeitos enquanto 

reduz os custos (Quadrante IV) foi de 40%, sendo os outros 60% divididos entre 

diminuir o efeito enquanto reduz os custos (Quadrante III, 50%) e entre aumentar o 

custo independente do efeito (Quadrantes I e II – 10%) 
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Figura 5.12 – Plano de custo-eficácia do ART em relação ao TC para tratamento de cavidades 
oclusoproximais 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

5.4 Discussão 

 

Esse ensaio clínico de não-inferioridade randomizado por cluster teve por 

objetivo avaliar a custo-eficácia do ART em relação ao TC para cavidades oclusais e 

oclusoproximais de molares decíduos. O ART e o TC apresentaram sobrevida 

semelhante nas cavidades oclusais após 24 meses de acompanhamento, porém o 

custo do ART foi menor, demonstrando ser a opção mais custo-eficaz. Em relação às 

cavidades oclusoproximais, o desempenho do TC foi superior ao ART, mas 

apresentou maior custo incremental, o que coloca o ART como a opção mais custo-

eficaz em setores de menor alocação de recursos financeiros. 

Foi possível incluir e tratar todos os dentes elegíveis de um mesmo 

participante devido à randomização por cluster (CRCT). A opção por este desenho de 

estudo foi escolhida para tornar a sua realização viável. Incluir apenas um dente por 

criança exigiria uma alta rotatividade de participantes a qual não seria possível devido 

ao setting e à logística da pesquisa. A unidade móvel onde o estudo foi realizado 

contava apenas com um equipamento odontológico, sendo possível tratar apenas 
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uma criança por horário pré-agendado. Além disso, o tempo despendido para finalizar 

o tratamento odontológico limitava a rotação de novos participantes, uma vez que 

todas as necessidades odontológicas identificadas eram debeladas e o tratamento 

dependia do comparecimento da criança com o responsável em dia e horário 

predeterminado. Apesar de algumas limitações relacionadas aos CRCT, como 

problemas na correspondência entre os grupos, estratificação da amostra e de falta 

de poder(90), o presente estudo não apresentou essas características. Ambos o 

delineamento prévio e o cálculo amostral considerando o efeito cluster justificam 

nossos achados.  

Não foi possível realizar o cegamento dos operadores e participantes devido 

à diferença entre as técnicas restauradoras. Os avaliadores não eram informados do 

tipo de tratamento executado, mas devido à diferença entre os materiais, o cegamento 

também não pode ser assegurado. Além disso, quando o participante apresentava 

mais de um dente elegível em hemiarcadas diferentes, o sigilo de alocação era 

quebrado a partir da segunda sessão de tratamento, uma vez que a criança era 

randomizada apenas uma única vez.  

Em relação à longevidade, uma recente revisão sistemática(5) apontou para 

a similaridade entre o desempenho clínico do ART e dos tratamentos convencionais 

em molares decíduos, como as restaurações em amálgama e em resina composta. 

Apesar das baixas taxas de sobrevida relatadas para cavidades oclusoproximais 

nesses estudos, foi sugerido que as falhas estavam associadas ao tipo de cavidade e 

não ao material restaurador utilizado. No presente ensaio clínico, o tipo de cavidade 

também influenciou na sobrevida do tratamento, sendo maior para as cavidades 

oclusais do que para as oclusoproximais, reiterando os achados da literatura. Porém, 

o material utilizado também impactou no resultado final. Consideramos importante 

ressaltar que o único estudo incluído na revisão sistemática supracitada(5) avaliando 

o comportamento das resinas compostas não utilizou o isolamento absoluto para 

controle da umidade do campo operatório(91) como sugerido por fabricantes e 

trabalhos prévios(8,9) e como realizado no presente estudo. Como resultado, para 

cavidades oclusais, esta diferença de protocolo não influenciou na longevidade entre 

os grupos, uma vez que TC e ART apresentaram sobrevida semelhante após 24 

meses de acompanhamento, reiterando os achados da literatura(5,91). Porém, para 

cavidades oclusoproximais, apesar do baixo desempenho de ambos os grupos, o TC 

apresentou melhor performance do que o ART. Como apenas 59% da amostra 
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alcançaram 24 meses de acompanhamento, os resultados para este retorno devem 

ser interpretados com cautela. 

O maior número de falhas em cavidades oclusoproximais pode ser justificada 

pela menor área de contato entre a superfície dentária e o material adesivo, 

necessária para a formação da camada híbrida nas restaurações com resina 

composta ou para a troca de íons nas restaurações com cimento de ionômero de vidro. 

Adicionalmente, a quantidade de remanescente dentário na região é geralmente  

menor do que de material restaurador, o qual absorveria quase que isoladamente as 

forças mastigatórias incidentes sobre ele. Além disso, a inserção do material é mais 

crítica pela configuração da cavidade, e a higienização da área pelo paciente é mais 

difícil, por não se tratar de uma superfície livre. Dessa forma, acreditamos que apesar 

do aprimoramento das propriedades mecânicas dos CIVs de alta viscosidade(13), em 

situações críticas, como em cavidades oclusoproximais, estas ainda não alcançam a 

mesma performance das resinas compostas, justificando a maior incidência de falhas 

no grupo ART. 

Em ambos os tipos de cavidade, o percentual de novas intervenções 

decorrentes da necessidade de reparo das restaurações foi maior para o grupo TC. 

Porém essa diferença não refletiu negativamente na sobrevida do tratamento o qual 

apresentou desempenho igual ou superior ao ART. Acreditamos que essa divergência 

se deva às falhas ocorrerem repetidamente nos mesmos elementos dentários 

evidenciando a sensibilidade e dificuldade da técnica para determinadas 

configurações de cavidade. Os únicos critérios de elegibilidade do presente ECR 

referente ao dente envolviam os tipos de face afetadas, o não envolvimento pulpar e 

o livre acesso aos instrumentos manuais. Outros critérios como tamanho ou 

profundidade subgengival não foram considerados, o que pode justificar não só o 

número de repetições envolvendo o mesmo elemento dentário, como também a 

menor taxa de sobrevida relatada neste estudo para as cavidade oclusoproximais de 

ambos os grupos de tratamento(9).  

Diferentemente do ART(26), a falha mais frequentemente reportada na 

literatura para o TC é o desenvolvimento de lesões de cárie ao redor de 

restaurações(9), responsável por menos de 1% das falhas do presente estudo. Este 

achado pode ser justificado pelo fato de que a maiorias dos defeitos terem ocorrido 

nos primeiros 6 meses após o tratamento restaurador, não havendo tempo para o 

desenvolvimento de novas lesões.  
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As restaurações com resina composta em dentes decíduos mostram 

comportamento clínico diferente de quando são utilizadas em dentes permanentes(9) 

os quais apresentam uma taxa de falha anual reportada entre 1-3%(92–94). Alguns 

fatores relacionados com o paciente foram atribuídos à menor taxa de sobrevida do 

TC na dentição decídua, como a idade(93,95) e a cooperação da criança(9). Não foi 

encontrada relação com a idade no presente estudo, o que pode estar relacionado 

com a estreita faixa etária incluída para tratamento. Por outro lado, para ambos os 

tipos de cavidades, a baixa cooperação do participante influenciou negativamente na 

longevidade do tratamento independentemente da técnica utilizada.  Destaca-se aqui 

a importância do treinamento e experiência dos operadores na realização destes 

procedimentos na clínica Odontopediátrica, uma vez que o adequado manejo 

comportamental dos pacientes pode aumentar as taxas de sucesso do tratamento. 

Devido à menor complexidade do ART, era esperado menor demanda de 

tempo para a sua execução em relação ao TC. Essa tendência foi confirmada no 

presente estudo, a qual também foi responsável pelo menor investimento financeiro 

inicial exigido pelo tratamento. Como o componente de maior expressão no custo total 

das restaurações foi o custo profissional e este está diretamente relacionado ao tempo 

despendido durante o tratamento, o custo do ART foi significativamente menor do que 

o do TC. Essa diferença se manteve mesmo após os retornos de 6, 12, 18 e 24 meses. 

Em relação ao cálculo do custo, destaca-se que apenas os custos diretos 

foram considerados, pois grande parte da amostra eram alunos da escola municipal 

onde o estudo foi desenvolvido, sendo retirados diretamente da sala de aula para 

tratamento na unidade móvel. Desta forma, considerar o custo indireto, que consiste 

em despesas desembolsadas com transporte ou quaisquer custos de oportunidade 

de acompanhantes por absenteísmo do local de trabalho(96), subestimaria os valores.  

Para visualizar mais prontamente a relação de custo-eficácia entre os 

tratamentos, o plano de custo-eficácia foi plotado, no qual o TC, tratamento padrão 

deste estudo, ocupou a origem do gráfico. Todas as comparações empíricas contêm 

algum grau de incerteza, descrita em estudos clínicos como intervalos de confiança, 

valores de p e poder(89).Porém, as características dos indicadores econômicos e 

estudos de custo-efetividade ou custo-eficácia exigem métodos adicionais para medir 

e explorar as incertezas(89), representadas no presente ECR pelo plano de custo-

eficácia que permitiu a análise visual deste parâmetro, evidenciando a semelhança 
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dos efeitos em saúde entre os tratamentos e a vantagem econômica do ART em 

relação ao TC. 

É importante ressaltar que as restaurações poderiam falhar mais de uma vez 

por retorno, informação esta detectada quando o participante entrava em contato com 

a equipe de tratamento ao perceber e se incomodar com o insucesso. 

Independentemente do número de reparos, as falhas das restaurações foram 

consideradas apenas uma única vez na análise de sobrevida. Na análise de custo, 

por usa vez, consideramos todas as repetições realizadas, incluindo os reparos que 

demandaram tratamentos endodôntico e cirúrgico.  

 
5.5 Conclusão 

 

O TC e o ART apresentam custo-eficácia semelhante em restaurações 

oclusais de molares decíduos. Para as restaurações oclusoproximais, o ART 

apresenta vantagem econômica sobre o TC apesar da menor taxa de sobrevida após 

2 anos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Pode-se concluir que ansiedade está diretamente relacionada com 

tratamentos restauradores mais invasivos. Por outro lado, o TC e o ART apresentam 

desconforto, cooperação e custo-eficácia semelhantes no tratamento de molares 

decíduos. 
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APÊNDICE B – Descrição do setting da pesquisa 

 

 

A cidade 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em unidade odontológica móvel montada 

em Trailer, localizada no Complexo Educacional Carlos Osmarinho de Lima em 

Barueri (SP). A cidade de Barueri está situada na região metropolitana da Grande São 

Paulo, a 26,5 quilômetros do marco zero da cidade, com uma população aproximada 

de 246 mil habitantes.  

 A Rede Municipal de Saúde adota a política de descentralização com 

implantação de Unidades Básicas de Saúde, distribuídas pelos principais bairros do 

município. Atualmente a rede de saúde conta com um Ambulatório de Especialidades, 

um Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 4 prontos-socorros e 15 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). O atendimento odontológico está disponível no SAE e em 

14 das 15 UBS. Exceto no SAE que conta com serviço especializado de 

Odontopediatria, o atendimento odontológico de crianças é iniciado apenas a partir 

dos 10 anos de idade. As restantes recebem Orientação de Higiene Bucal nas escolas 

e, se necessário, atendimento em consultório odontológico localizado nas escolas que 

dispões de consultório odontológico (EMEF Agenor Lino de Matos, EMEF João de 

Almeida Lemos e EMEIEF Professor Enéias Raimundo da Silva). 

A cidade de Barueri dispões de 107 escolas municipais, sendo 55 voltadas para 

o Ensino Fundamental (EMEF). A EMEF Carlos Osmarinho de Lima está localizada 

no bairro Jardim Califórnia que conta com 23 salas de aulas, laboratório de 

informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), quadra de esporte coberta, cozinha, biblioteca, 4 banheiros, 

refeitório e dois escovódromos. A infraestrutura inclui água filtrada, energia e 

saneamento básico da rede pública, lixo destinado à coleta, alimentação escolar para 

alunos e funcionários, e acesso à internet. 

 

A unidade móvel montada em trailer 

 

Em julho de 2014, a EMEF Carlos Osmarinho de Lima recebeu o Trailer 

Odontológico, unidade móvel configurada como um consultório odontológico regular. 
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É composto por uma cadeira odontológica, compressor, aparelho de Raio-X 

convencional e autoclave. Seu funcionamento é de segunda à sexta-feira, em geral 

das 8:30 às 16:00 com intervalo de 1 hora para almoço.  

 

Figura B 1 – Transporte e instalação do Trailer Odontológico na Escola Municipal Carlos Osmarinho de 
Lima (Barueri, SP) 

 

 
Fonte: Equipe Trailer FOUSP 

 

 

Figura B 2 – Estrutura (a) externa e (b) interna do Trailer Odontológico 

 

 
Fonte: Equipe Trailer FOUSP 

 

 

(a) (b) 
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Conta com uma equipe de trabalho composta por uma coordenadora principal, 

Profa. Dra. Mariana Minatel Braga, uma pesquisadora assistente, Fernanda Rosche 

Ferreira, dois pesquisadores externos, cirurgiões-dentistas como operadores ou 

reavaliadores, alunos de iniciação científica ou voluntários como auxiliares e/ou 

anotadores e duas profissionais cedidas pela Prefeitura de Barueri que acompanham 

e auxiliam nos atendimentos, a Cirurgiã-dentista, Beatriz Vacari Zerbinatti, e a Auxiliar 

em Saúde Bucal, Meire Souza. Segue abaixo lista com nome de todos os 

colaboradores que participam ou participaram da equipe (Figura B 3): 

 

Coordenadores das pesquisas: 

• Isabela Floriano Nunes Martins (#1) 

• Elizabeth de Souza Rocha (#2) 

• Luciana Pion Antonio (#3) 

• Maria Eduarda Franco Viganó & Cláudia López Gallegos (#4) 

• Jhandira Daibelis Yampa Vargas (#5) 

• Nathalia de Miranda Ladewig (Presente pesquisa) 

 

Operadores: 

• Elizabeth de Souza Rocha (CD, Aluna de Doutorado FOUSP) 

• Isaac Murisi Pedroza Uribe (CD, Odontopediatra, Mestre e Doutor em Ciências 

Odontológicas) 

• Isabella Cristina Louzada (CD) 

• Jhandira Daibelis Yampa Vargas (CD, Aluna de Doutorado FOUSP) 

• Karina Haibara de Natal (CD, Aluna de Doutorado FOUSP) 

• Luciana Pion Antonio (CD, Ortodontista, Mestre em Ciências Odontológicas e 

Aluna de Doutorado pela FORP-USP) 

• Maísa Camillo Jordão (CD, Odontopediatra, Mestre e Doutora em Ciências 

Odontológicas)  

• Nathalia de Miranda Ladewig (CD, Odontopediatra, Aluna de Doutorado 

FOUSP) 

 

Reavaliadores 

• Camila Menezes Costa Castelo-Branco (CD e Odontopediatra) 
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• Cíntia Saori Saihara (CD, Odontopediatra e Mestre em Ciências Odontológicas) 

• Fernanda Rosche Ferreira (CD e Mestre em Ciências Odontológicas) 

• Laysa Yoshioka (CD, Odontopediatra, Mestre e Aluna de Doutorado FOUSP) 

• Luciana Pion Antonio (CD, Ortodontista, Mestre em Ciências Odontológicas e 

Aluna de Doutorado pela FORP-USP) 

• Tamara Kerber Tedesco (CD, Odontopediatra, Mestre, Doutora e Pós-doutora 

em Ciências Odontológicas) 

 

Pesquisadores externos 

• Alessandra Reyes (CD, Mestre e Doutora em Ciência Odontológicas) 

• Juan Sebastian Lara  (CD, Mestre e Doutor em Ciência Odontológicas) 

 

Auxiliares principais 

• Bárbara Aline Bernardino  

• Gabriela do Manco Machado 

• Maria Eduarda Franco Viganó 

• Renata Antonangelo Corrêa Gomes 

 

Auxiliares e anotadores 

• Aline Ramos Carlucci 

• Ana Carolina Correia 

• Ana Clara Moronte Dias de Souza 

• Ana Victória Saboia Bertoletti 

• Aryane Valeck 

• Gabriel de Freitas 

• Giulia Duarte 

• Jennyfer Cavalcanti 

• Livia Goron Bergamin 

• Maria Clara Lembo Teixeira 

• Mariana Hercules Loesch 

• Mariana Xavier 

• Natássia Jurisberg Corrêa 

• Nicole Fontana 
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• Raissa Andujas Carlos Pereira 

• Raquel Stephani Gomes Guttierrez 

• Renan Yamamoto 

• Thaís dos Reis 

• Thalita Barreto Louzada 

 

Figura B 3 - Parte da Equipe do Trailer Odontológico 

 

 

 

 
Da esquerda para direita, de cima para baixo: IFNM, LPA, RACP, IMPU, MS, MEFV, BVZ, FRF, MHL, 

RACG, JDYV, MS, BAB, KHN, AVSB, LY, NML, GMM, CSS, ACMDS, BAB, ESR, ICL, LAP, GMM, 
RSGG, ACMDS, NML, BAB, JDYV, ESR, RACP, RACP, JDYV, NML, CMCCB, KHN, GMM, NML e 

CSS. Fonte: Equipe Trailer FOUSP 
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A divisão das tarefas entre a equipe de trabalho está ilustrada na Figura B 4. 

 
Figura B 4 – Divisão de tarefas entre equipe de trabalho do Trailer Odontológico 

 
Fonte: A autora 

 

Auxílios financeiros & Projetos de pesquisa 

 

O Trailer foi adquirido com auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa de São 

Paulo – FAPESP (processo 2012/50716) e abastecido com incentivo financeiro do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (processo 

448013/2014-2), da FAPESP (processo 2013/27206-8), da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária da USP  (Projeto  1987/2016), da Comissão de Cultura e 

Extensão Universitária da FOUSP (Projeto Santander – processo 171963230/2017) e 

apoio Dental Cremer e Colgate. Até o momento (Novembro/2018), além do presente 

ensaio clínico, outros 5 estudos foram desenvolvidos ou se encontram em andamento 

no Trailer: 1- “Impacto da detecção de lesões iniciais e da avaliação da atividade de 

cárie em dentes decíduos: estudo controlado randomizado (CARDEC-02)” 

(NCT02473107); 2- “Custo-eficácia e aceitabilidade do selamento de lesões de cárie 

moderadas como alternativa para as restaurações em superfícies oclusais de dentes 

decíduos: um estudo controlado randomizado” (NCT03005405); 3- “Custo-eficácia do 
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diamino fluoreto de prata a 30% no controle da progressão de lesões de cárie em 

esmalte na oclusal de molares em erupção: estudo clínico controlado e randomizado” 

(NCT01508611); 4- “Cimento de ionômero de vidro modificado por resina versus ART 

em cavidades oclusais e oclusoproximais em bebês: ensaio clínico randomizado”; e 

5- “Restaurações adesivas em dentes decíduos anteriores: estudos de coortes 

incluindo análise econômica”. No total, 610 crianças entre 1 a 8 anos foram incluídas 

e iniciaram tratamento e acompanhamento odontológico no Trailer.  

Os pacientes incluídos e tratados na presente pesquisa fazem parte de 3 dos 6 

projetos desenvolvidos no Trailer, como esquematizado na Figura B 5.  

 
Figura B 5 – Origem dos participantes da pesquisa 

 

 
Fonte: A autora 

 

Recrutamento e estratégia de adesão dos pacientes 

 

A inclusão dos participantes começou na segunda quinzena de agosto de 2014 

após divulgação do Trailer através de cartazes espalhados pela escola. Inicialmente, 
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apenas alunos da EMEF Carlos Osmarinho de Lima foram triados. Atualmente, são 

atendidas crianças residentes e domiciliadas em Barueri, regularmente matriculadas 

em creches e escolas do município cujos pais busquem por tratamento no Trailer. Ao 

decorrer da finalização dos planos de tratamentos, novas inclusões foram sendo 

programadas até atingir o número amostral de todas as pesquisas. A última triagem 

foi realizada em junho de 2017. 

O contato com os participantes é mantido via telefone, WhatsApp e Facebook. 

Cada responsável recebeu um cartão de marcação de consulta que contém os dados 

da Equipe do Trailer. Em caso de faltas, o participante é contatado para remarcação 

da consulta pela equipe responsável do dia. Em caso de pacientes cujo contato não é 

eficaz, novos dados são pesquisados através do sistema eletrônico de cadastro dos 

alunos do município com auxílio das funcionárias da escola municipal onde o trailer 

está estacionado. Se o insucesso persistir, cartas são enviadas aos endereços 

cadastrados. Como última alternativa, uma equipe de pesquisadores vai aos 

endereços mais próximos buscar informações e tentar novos agendamentos. 
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APÊNDICE C – Ficha clínica para coleta dos dados durante o tratamento restaurador 
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APÊNDICE D- Resultados detalhados dos ajustes das distribuições estatísticas aos dados para 

restaurações oclusais 

 

 

Na análise das incertezas, a distribuição de probabilidades que melhor se ajustou aos 

dados das variáveis referentes às restaurações oclusais foi a) Log-normal para o 

tempo do TC (= 2,670 e  = 0,559); b) Gama 2 para o custo do TC (k = 5,275 e  = 

15,490); c) Fisher-Tippett 2 para o tempo do ART ( = 6,966 e  = 13,421); d) Weibull 

2 para o custo do ART ( = 2,028 e  = 47,259). Como os modelos para a variável 

tempo diferiram entre os grupos TC e ART, optou-se por utilizar a distribuição Log-

normal (Log-Normal para o tempo ART, = 2,721 e  = 0,532). Pela mesma razão, 

utilizou-se a distribuição Gama 2 para a variável custo de ambos os grupos (Gama 2 

para o custo ART, k = 4,487 e  = 9,299). 

 

Tempo TC 

 

Tabela D 1 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Tempo TC usando os parâmetros 
estimados da distribuição Log-normal 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 16,527 16,884 

Variância 55,609 104,716 

Assimetria (Pearson) -0,300 2,041 

Kurtose (Pearson) -1,569 8,217 

 
Figura D 1 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Tempo TC 

 
Fonte: A autora 
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Custo TC 

 

Tabela D 2 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Custo TC usando os parâmetros 
estimados da distribuição Gama 2 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 81,711 81,708 

Variância 1604,353 1265,672 

Assimetria (Pearson) 1,954 0,871 

Kurtose (Pearson) 5,394 1,137 

 

Figura D 2 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Custo TC 

 
Fonte: A autora 

 

Tempo ART 

 

Tabela D 3 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Tempo ART usando os parâmetros 
estimados da distribuição Log-normal 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 17,133 17,499 

Variância 52,229 100,219 

Assimetria (Pearson) -0,412 1,903 

Kurtose (Pearson) -1,451 7,065 
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Figura D 3 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Tempo ART 

 
Fonte: A autora 

 

Custo ART 

 

Tabela D 4 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Custo ART usando os parâmetros 
estimados da distribuição Gama 2 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 41,725 41,725 

Variância 482,034 387,986 

Assimetria (Pearson) 2,015 0,944 

Kurtose (Pearson) 7,615 1,337 
 

Figura D 4 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Custo ART 

 
Fonte: A autora
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APÊNDICE E - Resultados detalhados dos ajustes das distribuições estatísticas aos dados para 

restaurações oclusoproximais 

 

 

Na análise das incertezas, a distribuição de probabilidades que melhor se ajustou aos 

dados das variáveis referentes às restaurações oclusoproximais foi a) Logística para 

o tempo do TC (= 11,085 e  = 3,790); b) Beta 4 para o custo do TC ( = 2,766,  = 

45,684, c = 22,706 e d = 1544,454); c) Logística para o tempo do ART ( = 9,643 e  

= 3,389); d) Log-normal para o custo do ART  = 4,070 e  = 0,483). Como os modelos 

para a variável tempo diferiram entre os grupos TC e ART, optou-se por utilizar a 

distribuição Logística (Logística para o tempo ART, = 11,085 e  = 3,790). Pela 

mesma razão, utilizou-se a distribuição Log-normal para a variável custo de ambos os 

grupos (Log-normal para o custo ART,  = 4,593 e  = 0,441). 

 

Tempo TC 

 

Tabela E 1 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Tempo TC usando os parâmetros 
estimados da distribuição Logística 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 11,827 11,085 

Variância 42,261 47,268 

Assimetria (Pearson) 0,737 0,000 

Kurtose (Pearson) -0,826 1,200 

 

Figura E 1 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Tempo TC 
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Fonte: A autora 
 

Custo TC 

 

Tabela E 2 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Custo TC usando os parâmetros 
estimados da distribuição Log-normal 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 108,804 108,855 

Variância 2534,099 2543,253 

Assimetria (Pearson) 1,301 1,489 

Kurtose (Pearson) 1,709 4,187 

 

Figura E 2 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Custo TC 

 
Fonte: A autora 

 

Tempo ART 

 

Tabela E 3 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Tempo ART usando os parâmetros 
estimados da distribuição Logística 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 10,595 9,643 

Variância 37,223 37,795 

Assimetria (Pearson) 1,090 0,000 

Kurtose (Pearson) -0,095 1,200 
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Figura E 3 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Tempo ART 

 
Fonte: A autora 

 

Custo ART 

 

Tabela E 4 – Estatística dos dados de entrada e dos simulados do Custo ART usando os parâmetros 
estimados da distribuição Log-normal 

Estatística Dados originais Parâmetros simulados 

Média 66,555 65,843 

Variância 1591,139 1140,683 

Assimetria (Pearson) 2,456 1,674 

Kurtose (Pearson) 7,545 5,362 

 

Figura E 4 – Histograma dos dados e curva da distribuição estimada referentes ao Custo ART 

 
Fonte: A autora



 



 

 

ANEXO A – Checklist do “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA) 

 

Section/topic # Checklist item 
Reported 
on page # 

Title  

Title  1 Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.  35 

ABSTRACT   

Structured summary 2 Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study 
eligibility criteria, participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; 
limitations; conclusions and implications of key findings; systematic review registration number.  

n/a 

Introduction  

Rationale 3 Describe the rationale for the review in the context of what is already known.  35 

Objectives 4 Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, 
comparisons, outcomes, and study design (PICOS).  

35-36 

Methods  

Protocol and registration 5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, 
provide registration information including registration number.  

n/a 

Eligibility criteria 6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years 
considered, language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.  

37 

Information sources 7 Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to 
identify additional studies) in the search and date last searched.  

36 

Search 8 Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it 
could be repeated.  

36-37 

Study selection 9 State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if 
applicable, included in the meta-analysis).  

37-38 

Data collection process 10 Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any 
processes for obtaining and confirming data from investigators.  

38 

1
3
5

 



 

Data items 11 List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any 
assumptions and simplifications made.  

38-39 

Risk of bias in individual 
studies  

12 Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether 
this was done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.  

38 

Summary measures 13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).  38-39 

Synthesis of results 14 Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of 
consistency (e.g., I2) for each meta-analysis.  

39 

Risk of bias across 
studies  

15 Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, 
selective reporting within studies).  

38 

Additional analyses 16 Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, 
indicating which were pre-specified.  

n/a 

Results  

Study selection 17 Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for 
exclusions at each stage, ideally with a flow diagram.  

39-40 

Study characteristics 18 For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up 
period) and provide the citations.  

42-43 

Risk of bias within studies  19 Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome level assessment (see item 12).  
n/a 

Results of individual 
studies 

20 For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for 
each intervention group (b) effect estimates and confidence intervals, ideally with a forest plot.  

44-48 

Synthesis of results 21 Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency.  
44-48 

Risk of bias across 
studies  

22 Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15).  
40 e 44 

Additional analysis 23 Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see 
Item 16]).  

n/a 

 

 

 

 

1
3
6

 



 

 

Discussion 

Summary of evidence 24 Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their 
relevance to key groups (e.g., healthcare providers, users, and policy makers).  

49-50 

Limitations 25 Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete 
retrieval of identified research, reporting bias).  

49 

Conclusions 26 Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future 
research.  

51 

Funding  

Funding 27 Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of 
funders for the systematic review.  

n/a 
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ANEXO B – Checklist do “Consolidated Standards of Reporting Trials – Patient Reported Outcomes extensions” (CONSORT-PRO) 

 

Section/Topic Item CONSORT 2010 Statement Checklist Item 
PRO-Specific Extensions Are 

Prefaced by the letter P 
Reported on 

page No 
Title and abstract 

 

1a Identification as a randomized trial in the title  53 

1b Structured summary of trial design, methods, results, and 
conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) 

P1b: The PRO should be identified in the 
abstract as a primary or secondary outcome 

n/a 

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale Including background and rationale for PRO 
assessment 

53-54 

2b Specific objectives or hypotheses Peb: The PRO hypothesis should be stated 
and relevant domains identified, if applicable 

54 

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including 

allocation ratio 
 

54 

3b Important changes to methods after trial commencement (such 
as eligibility criteria), with reasons 

 
n/a 

Participants 4a Eligibility criteria for participants Not PRO-specific, unless the PROs were 
used in elegibility or stratification criteria 

55 

4b Settings and locations where the data were collected  55 

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow 
replication, including how and when they were actually 
administered 

 
56 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary 
outcome measures, including how and when they were 
assessed 

P6a: Evidence of PRO instrument validity and 
reliability should be provided or cited if 
available including the person completing the 
PRO and methods of data collection (paper, 
telephone, electronic, other) 

56-57 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with 
reasons 

 
n/a 

1
3
9

 



 

Sample size 7a How sample size was determined Not required for PRO unless it is a primary 
study outcome 

n/a 

7b When applicable, explanation of any interim analyses and 
stopping guidelines 

 
n/a 

Randomization: 
Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation sequence  55 

8b Type of randomization; details of any restriction (such as 
blocking and block size) 

 
55 

Allocation 
concealment 
mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence 
(such as sequentially numbered containers), describing any 
steps taken to conceal the sequence until interventions were 
assigned 

 

55 

Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled 
participants, and who assigned participants to interventions 

 
55 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for 
example, participants, care providers, those assessing 
outcomes) and how 

 
55-56 

11b If relevant, description of the similarity of interventions  n/a 

Statistica 
lmethods 

12a Statistical methods used to compare groups for primary and 
secondary outcomes 

P12a: Statistical approaches for dealing with 
missing data are explicity stated 

58 

12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses 
and adjusted analyses 

 
n/a 

Results 
Participant flow 

(a diagram is 
strongly 
recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were 
randomly assigned, received intended treatment, and were 
analysed for the primary outcome 

The number of PRO outcome data at baseline 
and at subsequent time points should be 
made transparent 

58-60 

13b For each group, losses and exclusions after randomization, 
together with reasons 

 
60 

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up  58 

14b Why the trial ended or was stopped  n/a 

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical 
characteristics for each group 

Including baseline PRO data when collected 
59 

1
4
0

 



 

 

Numbers 
analysed 

16 For each group, number of participants (denominator) included 
in each analysis and whether the analysis was by original 
assigned groups 

Required for PRO results 
59-60 

Outcomes and 
estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for each 
group, and the estimated effect size and its precision (such as 
95% confidence interval) 

For multidimensional PRO results from each 
domain and time point 60-64 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative 
effect sizes is recommended 

 
n/a 

Ancillary 
analyses 

18 Results of any other analyses performed, including subgroup 
analyses and adjusted analyses, distinguishing pre-specified 
from exploratory 

Including PRO analyses where relevant 
n/a 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for 

specific guidance see CONSORT for harms) 
 65 

Discussion 

Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, 
imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses 

P20/21: PRO-specific limitations and 
implications for generalizability and clinical 
practice 

66-67 

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial 
findings 

 
66-67 

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and 
harms, and considering other relevant evidence 

PRO data should be interpreted in relation to 
clinical outcomes including survival data, 
where relevant 

65-67 

Other information 

Registration 23 Registration number and name of trial registry  54 

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available  n/a 

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), 
role of funders 

 
n/a 

1
4
1
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 



144 

 

 



145 

 

 

 



 



147 

 

ANEXO D – Checklist do “Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards” (CHEERS) 

 

Section/item 
Item 
No 

Recommendation 
Reported 
on page 

No 

Title and abstract 

Title 1 Identify the study as an economic evaluation or use 
more specific terms such as “cost-effectiveness 
analysis”, and describe the interventions compared. 

69 

Abstract 2 Provide a structured summary of objectives, 
perspective, setting, methods (including study 
design and inputs), results (including base case and 
uncertainty analyses), and conclusions. 

n/a 

Introduction 

Background and 
objectives 

3 Provide an explicit statement of the broader context 
for the study. 

69-70 

Present the study question and its relevance for 
health policy or practice decisions. 

69-70 

Methods 

Target population 
and subgroups 

4 Describe characteristics of the base case population 
and subgroups analyzed, including why they were 
chosen. 

71-72 

Setting and location 5 State relevant aspects of the system(s) in which the 
decision(s) need(s) to be made. 

71 

Study perspective 6 Describe the perspective of the study and relate this 
to the costs being evaluated. 

71 

Comparators 7 Describe the interventions or strategies being 
compared and state why they were chosen. 

73-74 

Time horizon 8 State the time horizon(s) over which costs and 
consequences are being evaluated and say why 
appropriate. 

75 

Discount rate 9 Report the choice of discount rate(s) used for costs 
and outcomes and say why appropriate. 

79 

Choice of health 
outcomes 

10 Describe what outcomes were used as the 
measure(s) of benefit in the evaluation and their 
relevance for the type of analysis performed. 

75 

Measurement of 
effectiveness 

11a Single study-based estimates: Describe fully the 
design features of the single effectiveness study 
and why the single study was a sufficient source of 
clinical effectiveness data. 

75-77 

11b Synthesis-based estimates: Describe fully the 
methods used for identification of included studies 
and synthesis of clinical effectiveness data. 

n/a 

Measurement and 
valuation of 
preference based 
outcomes 

12 If applicable, describe the population and methods 
used to elicit preferences for outcomes. 

n/a 
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Section/item 
Item 
No 

Recommendation 
Reported 
on page 

No 

Estimating resources 
and costs 

13a Single study-based economic evaluation: Describe 
approaches used to estimate resource use 
associated with the alternative interventions. 
Describe primary or secondary research methods 
for valuing each resource item in terms of its unit 
cost. Describe any adjustments made to 
approximate to opportunity costs. 

78-80 

13b Model-based economic evaluation: Describe 
approaches and data sources used to estimate 
resource use associated with model health states. 
Describe primary or secondary research methods 
for valuing each resource item in terms of its unit 
cost. Describe any adjustments made to 
approximate to opportunity costs. 

n/a 

Currency, price date, 
and conversion 

14 Report the dates of the estimated resource 
quantities and unit costs. Describe methods for 
adjusting estimated unit costs to the year of reported 
costs if necessary. Describe methods for converting 
costs into a common currency base and the 
exchange rate. 

79-80 

Choice of model 15 Describe and give reasons for the specific type of 
decision-analytical model used. Providing a figure to 
show model structure is strongly recommended. 

81-82 

Assumptions 16 Describe all structural or other assumptions 
underpinning the decision-analytical model. 

81 

Analytical methods 17 Describe all analytical methods supporting the 
evaluation. This could include methods for dealing 
with skewed, missing, or censored data; 
extrapolation methods; methods for pooling data; 
approaches to validate or make adjustments (such 
as half cycle corrections) to a model; and methods 
for handling population heterogeneity and 
uncertainty. 

80-81 

Results 

Study parameters 18 Report the values, ranges, references, and, if used, 
probability distributions for all parameters. Report 
reasons or sources for distributions used to 
represent uncertainty where appropriate. Providing 
a table to show the input values is strongly 
recommended. 

82-97 

Incremental costs 
and outcomes 

19 For each intervention, report mean values for the 
main categories of estimated costs and outcomes of 
interest, as well as mean differences between the 
comparator groups. If applicable, report incremental 
cost-effectiveness ratios. 

91-95 

Characterizing 
uncertainty 

20a Single study-based economic evaluation: Describe 
the effects of sampling uncertainty for the estimated 
incremental cost and incremental effectiveness 

95-97 
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Section/item 
Item 
No 

Recommendation 
Reported 
on page 

No 

parameters, together with the impact of 
methodological assumptions (such as discount rate, 
study perspective). 

20b Model-based economic evaluation: Describe the 
effects on the results of uncertainty for all input 
parameters, and uncertainty related to the structure 
of the model and assumptions. 

n/a 

Characterizing 
heterogeneity 

21 If applicable, report differences in costs, outcomes, 
or cost-effectiveness that can be explained by 
variations between subgroups of patients with 
different baseline characteristics or other observed 
variability in effects that are not reducible by more 
information. 

n/a 

Discussion 

Study findings, 
limitations, 
generalisability, and 
current knowledge 

22 Summarize key study findings and describe how 
they support the conclusions reached. Discuss 
limitations and the generalisability of the findings 
and how the findings fit with current knowledge. 

97-101 

Other 

Source of funding 23 Describe how the study was funded and the role of 
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