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RESUMO 
 

Costa ICO. A influência do material restaurador na sobrevida de restaurações ART 
em molares decíduos baseado em Ensaios Clínicos Randomizados [tese]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original  
 

Este trabalho envolve os resultados de três diferentes ensaios clínicos 

randomizados: (1) restaurações ART em cavidades oclusais utilizando Fuji IX (GC), 

Vitro Molar (Nova DFL) e Maxxion R (FGM); (2) restaurações ART oclusoproximais 

utilizando Ketac Molar (3M ESPE) e Vitro Molar (Nova DFL) e (3) Restaurações ART 

em cavidades oclusais e ocluso-proximais utilizando Glass Carbomer (GCP), Dyract 

(Dentsply) e Equia Fill (GC).  O objetivo desta tese foi avaliar se a escolha do 

material tem influência na sobrevida de restaurações ART em molares decíduos. Um 

total de 835 crianças de 4 a 8 anos de idade (estudo 1: n=150; estudo 2: n=117; 

estudo 3: n=568) com lesões de cárie em dentina sem sinais de envolvimento pulpar 

foram selecionadas e tratadas em escolas públicas do município de Barueri-SP. Os 

pacientes foram randomizados de acordo com o grupo de material restaurador de 

cada estudo. Todos os tratamentos foram feitos seguindo os preceitos do ART e as 

recomendações dos fabricantes. As restaurações foram avaliadas por examinador 

independente, treinado e calibrado (estudo 1 e 2: até 24 meses e estudo 3: até 36 

meses de acompanhamento). Para verificação da sobrevida das restaurações foi 

utilizada a análise de sobrevida de Kaplan-Meier e teste log-rank. Para avaliar a 

associação entre o desfecho e as variáveis características do paciente foi aplicado o 

teste de Regressão de Cox (IC=95%). No estudo 1, a sobrevida de restaurações 

oclusais em molares dentes decíduos é maior ao utilizar o material Fuji IX (72,7%) 

quando comparado aos materiais  VitroMolar (46,5%) e Maxxion R (39,6%). Não 

houve diferenças entre os materiais Maxxion R e Vitro Molar. No estudo 2, monstrou-

se que sobrevida de restaurações oclusoproximais é maior ao utilizar o material 

Ketac Molar (48,6%) quando comparado ao VitroMolar (25,4%). Já no estudo 3, o 

material Glass Carbomer (CAR) apresenta menor sobrevida quando comparado ao 

cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade (CIV)- Equia Fill e ao compômero 

(COM)– Dyract, tanto em cavidades oclusais (CIV=83%; COM=78%; CAR=62,5%) 

quanto em ocluso-proximais oclusais (CIV=56,19%; COM=56,15%; CAR=36,33%). 

Nenhuma diferença é observada entre o compômero e o cimento de ionômero de 

vidro de alta viscosidade. Outros fatores como sexo, arcada, lado, experiência de 
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cárie, operador e volume da cavidade não influenciaram a sobrevida das 

restaurações (p>0,05). Dessa forma, conclui-se que a sobrevida das restaurações 

ART em molares decíduos é influenciada pela escolha do material restaurador. Os 

materiais que apresentaram melhores resultados nestes ensaios clínicos 

randomizados foram: Fuji IX (GC Corp), Ketac Molar (3M ESPE), Equia Fill (GC 

Corp) e Dyract (Dentsply). 

 

Registro no ClinicalTrials.gov:   

Capítulo 1: NCT02377297; Capítulo 2: NCT02267720; Capítulo 3: NCT02217098.  

 

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

ionômero de vidro. Sobrevida. Ensaio Clínico Randomizado.  

 

 

 



ABSTRACT 
 

Costa ICO. The influence of restorative material on survival of ART restorations in 
primary molars based on Randomized Clinical Trials [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original  

 

This thesis compiles the results of three different randomized clinical trials: (1) ART 

occlusal restorations using Fuji IX (GC), Vitro Molar (Nova DFL) and Maxxion R 

(FGM); (2) ART occlusal restorations using Ketac Molar (3M ESPE) and Vitro Molar 

(Nova DFL) and (3) ART restorations in occlusal and occlusoproximal cavities using 

Glass Carbomer (GCP), Dyract (Dentsply) and Equia Fill (GC). The aim of this thesis 

was to evaluate if the restorative material can influence the survival of ART 

restorations in primary dentition. A total of 835 children 4 to 8 years of age (study 1: n 

= 150, study 2: n = 117, study 3: n = 568) with dentin carious lesions without pulp 

involvement were selected and treated in public schools of the city of Barueri-SP. 

Patients were randomized according to the restorative material group of each study. 

All treatments were done following the ART precepts and the manufacturers' 

recommendations. Restorations were evaluated by single trained and calibrated 

examiner (study 1 and 2: up to 24 months and study 3: up to 36 months follow-up). 

Kaplan-Meier survival analysis and log-rank test were used to verify the survival of 

the restorations. The Cox Regression test was used to evaluate the association 

between the outcome and the independent variables (CI=95%). In study 1, the 

survival of occlusal restorations in primary molars was higher using Fuji IX (72.7%) 

when compared to VitroMolar (46.5%) and Maxxion R (39.6%). There were no 

differences between Maxxion R and VitroMolar. In study 2, it was shown that survival 

of occlusoproximais restorations is higher when using Ketac Molar (48.6%) when 

compared to VitroMolar (25.4%). In the study 3, Glass Carbomer (CAR) material 

presented lower survival when compared to the high viscosity glass ionomer (GIC) - 

Equia Fill and to compomer (COM) - Dyract, both in occlusal cavities (GIC = 83%, 

COM = 78%, CAR = 62.5%) and occlusal-proximal ones (GIC = 56.19%, COM = 

56.15%, CAR = 36.33%). No difference is observed between the compomer and the 

high viscosity glass ionomer cement. Other factors such as sex, jaw, side, caries 

experience, operator and volume of the cavity did not influence the survival of the 

restorations (p> 0.05). Thus, it is concluded that survival of ART restorations in 

primary molars is influenced by the restorative material. The materials that showed 
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the best results in these randomized controlled trials were Fuji IX (GC Corp), Ketac 

Molar (3M ESPE), Equia Fill (GC Corp) and Dyract (Dentsply). 

 

 

ClinicalTrials.gov Registration:  

Chapter 1: NCT02377297; Chapter 2: NCT02267720; Chapter 3: NCT02217098. 

 

Keywords: Atraumatic Restorative Treatment. Primary teeth. Glass ionomer cement. 

Survival. Randomized Clinical Trial.  
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1 PREFÁCIO 

 

Esta tese é constituída por três ensaios clínicos randomizados independentes. 

Dessa forma, cada capítulo irá abranger os objetivos, metodologia e resultados 

específicos de cada estudo.  

Capítulo 1. Restaurações ART em superfícies oclusais de molares decíduos 

utilizando três diferentes materiais: Fuji IX (GC Corp), Vitro Molar (Nova DFL) e 

Maxxion R (FGM). 

Capítulo 2.  Restaurações ART em superfícies oclusoproximais de molares 

decíduos utilizando Ketac Molar (3M ESPE) e Vitro Molar (Nova DFL). 

Capítulo 3.  Restaurações ART em superfícies oclusais e oclusoproximais de 

molares decíduos utilizando três diferentes materiais: Carbômero de Vidro (GCP), 

Dyract (Dentsply) e Equia Fill (GC Corp).  
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2 INTRODUÇÃO 

 

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) vêm sendo utilizado não 

somente como uma opção restauradora para dentes decíduos, mas como o 

tratamento de escolha para restaurações em Odontopediatria1–3. O ART envolve 

além da orientação de higiene, dieta e aplicação de selantes, a restauração de 

lesões de cárie em dentina, com remoção seletiva de tecido cariado somente com 

instrumentos manuais, seguido de restauração utilizando um material adesivo4. 

Dessa forma, a técnica ART raramente requer anestesia local e é considerada uma 

técnica de Mínima Intevenção, com baixos níveis de desconforto e dor quanto 

comparados ao tratamento convencional5. Embora o ART tenha sido originalmente 

criado para fornecer tratamento odontológico para populações carentes e sem 

eletricidade, atualmente é um dos tratamentos mais utilizados entre crianças e 

pacientes ansiosos, também em ambiente clínico4,6,7. 

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

escolha para o ART1 pois apresenta boa biocompatibilidade, tempo de trabalho 

favorável, liberação de íons flúor, adesão química à estrutura dental e prevenção de 

lesões de cárie ao redor das margens da restauração8–10.  Porém este material ainda 

apresenta algumas desvantagens em relação às suas propriedades mecânicas, 

como baixa resistência ao desgaste e baixa resistência flexural9,11.  

Existem outros materiais restauradores sendo utilizados para restaurações 

em dentes decíduos12–15, porém pouco se sabe sobre a sobrevida destes materiais 

em restaurações ART a longo prazo, avaliado através de ensaios clínicos 

randomizados.   

Embora alguns autores só considerem a utilização de cimentos de ionômero 

de vidro de alta viscosidade como elegíveis para o ART1, no Brasil outros cimentos 

de ionômero de vidro são utilizados na prática, como o Vitro Molar (nova DFL) e 

Maxxion R (FGM). Esses, apresentam custo reduzido em comparação aos CIVs de 

alta viscosidade importados16. Quanto ao Vitro Molar, existem alguns estudos 

laboratoriais que investigam suas propriedades14,17–19, concluindo até que esses 

materiais de baixo custo podem interferir nas propriedades do CIVs10. Porém 

existem poucos trabalhos clínicos que foram realizados para investigar a sobrevida 

destes materiais em dentes decíduos13,20–22.   
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Além do CIV, outro material restaurador comumente usado em 

odontopediatria é o compômero (COM)23, que consiste em uma resina modificada 

com poliácidos que foi desenvolvida para combinar propriedades de resinas 

compostas e CIVs24. Embora se alegue que o COM oferece uma melhor estética e 

maior resistência ao desgaste do que o CIV25, mostrando bons resultados em 

restaurações convencionais23 pouco se sabe sobre sua sobrevida em combinação 

com a filosofia do ART 15.  

Mais recentemente, com o objetivo de melhorar as propriedades físico-

mecânicas do CIV, foi desenvolvido um novo material chamado carbômero de vidro 

(Glass Carbomer - CAR)26. Hidroxiapatita foi adicionada às nano-partículas do pó, 

levando à alegação do fabricante de que este foi introduzido como um material 

restaurador nanoparticulado que visa aumentar a resistência ao desgaste e à 

compressão quando comparado ao CIV27. O carbômero vem sendo testado tanto em 

pesquisas laboratoriais quanto em pesquisas clínicas12,28–33, como material para 

selantes e restaurações ART. Entretanto, não existem estudos avaliando a 

performance deste material a longo prazo. 

Portanto, torna-se necessária a realização de ensaios clínicos randomizados 

que avaliem se a escolha do material restaurador (cimento de ionômero de vidro de 

alta e baixa viscosidade, compômero e carbômero de vidro) pode influenciar na 

longevidade de restaurações ART em molares decíduos.  
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3 CAPÍTULO 1 

 

Restaurações ART em superfícies oclusais de molares decíduos utilizando 

três diferentes materiais: Fuji IX (GC Corp), Vitro Molar (Nova DFL) e Maxxion R 

(FGM) – Ensaio clínico randomizado. 

 

3.1 OBJETIVO 

 

 O objetivo deste ensaio clínico randomizado foi avaliar a sobrevida de 

restaurações ART em cavidades oclusais utilizando três diferentes marcas de 

cimento de ionômero de vidro (Fuji IX-GC Corp; Vitro Molar – Nova DFL e Maxxion R 

– FGM). 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1 Desenho do estudo 
  

A descrição deste estudo seguiu as diretrizes recomendadas pelo CONSORT 

(Consolidated Standards of Reporting Trials) e foi aprovada pelo Comitê de Ética da 

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

569.123 (Anexo A). O desenho do estudo foi registrado na plataforma 

clinicaltrials.gov (NCT02377297).  

 Este é um ensaio clínico randomizado de três braços paralelos (taxa de 

alocação – 1:1:1) duplo cego (participante e avaliador). Foi realizado o cálculo 

amostral34, considerando uma taxa de sucesso para restaurações ART em 

superfícies oclusais com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade após 2 

anos de 93%1, uma probabilidade de erro tipo 1 de 5% e um poder de 80%. 

Adicionando-se 15% para prever possíveis perdas, atingiu-se o número mínimo de 

144 dentes. A unidade experimental foi o dente e apenas um dente foi incluído por 

criança.  
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3.2.2 Critérios de elegibilidade 
 

 As crianças foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios de 

inclusão: 

•  Idade entre 4 e 8 anos; 

•  Que possuíssem ao menos uma lesão de cárie oclusal em molar decíduo sem 

sinais clínicos ou sintomas de envolvimento pulpar 

 

Os critérios de exclusão foram: 

•  Crianças que não apresentassem bom comportamento e boa condição de 

saúde geral; 

•  Não ter possibilidade de acompanhamento por pelo menos 3 anos; 

•  Pais ou responsáveis que não tivessem lido, aceitado e assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido; 

•  Para crianças maiores de 6 anos, que não assentissem em participar da 

pesquisa 

 

Como não havia exame radiográfico disponível, a profundidade da lesão era 

avaliada clinicamente. Caso o operador desconfiasse de envolvimento pulpar 

(profundidade maior que 2,5mm, medido com a sonda milimetrada), a criança era 

excluída do estudo.   

Se a criança possuisse mais de um dente que se encaixasse nos critérios de 

inclusão, um sorteio simples era realizado para saber qual o dente que seria incluído 

na pesquisa. As outras lesões de cárie, que não necessitassem de anestesia local 

ou alta rotação, foram tratadas nas próprias escolas. Porém, as crianças que 

tivessem outras necessidades como endodontias e exodontias, foram encaminhadas 

para a Unidade de Saúde Básica (UBS) mais próxima.  

 
3.2.3 Randomização 
 

 As cavidades oclusais selecionadas foram então randomizadas de acordo com 

o material restaurador: Fuji IX (GC Corp, Leuven, Bélgica); Vitro Molar (DFL, Rio de 

Janeiro, Brasil); Maxxion R (FGM, Joinville, Brasil). 
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 Para garantir o sigilo de alocação, a randomização foi realizada com envelopes 

opacos e selados. A randomização foi gerada pelo website www.randomization.com, 

em blocos de diferentes tamanhos (4, 6 e 8) e estratificada por operador. Para 

controlar o viés de alocação, os envelopes eram abertos apenas após a remoção de 

tecido cariado por uma terceira pessoa. Neste momento, o cimento de ionômero de 

vidro (CIV) sorteado era manipulado por uma auxiliar previamente treinada em local 

diferente daquele que estavam sendo realizados os tratamentos. Dessa forma, 

apenas o material pronto para uso era entregue ao operador. 

 

3.2.4 Procedimento Restaurador 
 
 
 As crianças foram tratadas em escolas públicas do município de Barueri-SP. Os 

operadores foram alunos de último ano de graduação, treinados em como realizar 

restaurações ART. 

 O treinamento foi dividido em duas partes: laboratorial e clínica. Em laboratório, 

os estudantes realizaram treinamento de remoção seletiva de tecido cariado com 

instrumentos manuais, assim como afiação de curetas, utilizando dentes extraídos 

cariados. Após treinamento laboratorial, os operadores passaram por treinamento 

clínico durante uma semana, realizando restaurações ART nas escolas, em dentes 

não selecionados para a pesquisa, com o intuito de familiarização com o ambiente 

escolar para atendimento. 

O tratamento foi realizado em colchonetes posicionados sobre carteiras 

escolares, em salas de aula vazias e previamente higienizadas pela própria escola. 

O campo operatório era iluminado por lanternas portáteis. Todos os cimentos de 

ionômero de vidro utilizados neste ensaio foram de apresentação pó/líquido (mistura 

manual). 

 As características clínicas da lesão, assim como da criança, foram anotadas na 

ficha clínica individual do paciente. As variáveis coletadas em relação ao dente 

restaurado foram: volume da cavidade35, arcada, lado, sexo e experiência de cárie 

(CPOD/ceod). 

 As restaurações foram realizadas seguindo o protocolo propostas por Frencken 

e Holmgren em 199936.  

 

http://www.randomization.com/
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a) Isolamento do campo operatório: os roletes de algodão foram colocados ao 

lado do dente a ser tratado (por vestibular e lingual/palatina). Os roletes foram 

trocados quando saturados de saliva.  

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

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

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

seguido de secagem com penso de algodão seco. 

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

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

remoção de esmalte sem suporte, sempre que necessário. 

d) Remoção seletiva da dentina (remoção total nas paredes circundantes e no 

limite amelo-dentinário): curetas foram utilizadas para remover o tecido 

infectado. Uma cureta de tamanho pequeno foi utilizada para remover todo o 

tecido desmineralizado do limite amelo-dentinário com movimentos cortantes 

circulares. Se este passo resultou em esmalte sem suporte, este foi removido 

caso houvesse necessidade de melhorar a visibilidade e o acesso para as 

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

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

portanto, a dentina afetada. 

e) Após a finalização da remoção do tecido cariado, foi realizado o 

condicionamento ácido com ácido poliacrílico (próprio líquido do material), 

com o intuito de remover a lama dentinária formada durante a remoção de 

tecido cariado, aumentando a adesão química do CIV à estrutura dentária. 

Para isso, uma gota do líquido foi aplicada então à cavidade com um penso 

de algodão, por 10 segundos. Após a aplicação, a cavidade foi lavada com 

penso embebido em água por 3 vezes sequenciais e seca com mais três 

pensos de algodão. 

f) Aplicação do CIV: Os roletes de algodão foram trocados e com o auxílio de 

uma espátula de inserção número 1, o material randomizado (CIV) foi inserido 

na cavidade. Para garantir o escoamento do material, foi realizada pressão 

digital com dedo vaselinado.  

g) Remoção dos excessos e checagem da oclusão: a remoção dos excessos foi 

realizada com curetas afiadas. A checagem da oclusão foi feita com papel de 
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articulação carbonado. Após a finalização, uma nova camada de vaselina foi 

passada para garantir a proteção superficial do material.   

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

não se alimentar por uma hora. 

 

3.2.5 Avaliação das restaurações 
 

As restaurações foram avaliadas após 2, 6 e 12 e 24 meses por 1 examinador 

independente, treinado e calibrado (ICO). A etapa de treinamento foi realizada por 

imagens. A calibração clínica foi realizada na clínica de ART da FOUSP, juntamente 

com uma expert no assunto (DPR).  A concordância interexaminador foi calculada e 

foi aceito escore acima de 0,7. Após 1 semana de avaliação, os mesmos pacientes 

foram avaliados com o intuito de calcular a condordância intraexaminador. Os 

critérios de avaliação utilizados foram os descritos por Roeleveld37 (Tabela 3.1).  

As restaurações foram avaliadas na própria sala de aula, onde a largura e 

profundidade dos defeitos marginais, o desgaste superficial e excesso ou falta de 

material foram com auxílio de uma sonda exploradora ballpoint OMS e iluminação 

por lanterna portátil.  

Os dados de cada paciente foram anotados em fichas clínicas individuais para 

análises de associações de fatores locais com a longevidade das restaurações. 
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Tabela 3.1 - Critérios de avaliação das restaurações ocluso-proximais 

Escore Critérios 

00 Restauração presente, intacta 

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

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

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

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

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

necessário 

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

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

intacta, lesão de cárie em dentina; reparo necessário 

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

dentina; reparo necessário 

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

(se possível, sem exposição pulpar) 

40 Inflamação da polpa (restauração permanece no local, não categorizada 

nos outros escores); fistula ou dor; extração indicada 

50 Dente ausente devido à extração 

60 Dente ausente devido à esfoliação natural 

70 Dente ausente devido à extração ou esfoliação; impossível fazer 

diagnostico 

90 Paciente ausente 

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

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

Fonte: Traduzido de Roeleveld et al. (2006) 37. 

 

As restaurações foram consideradas como sucesso se tiveram escore 00 ou 10. 

Já os critérios 11, 12, 13, 20, 21, 30, 40 ou 50, foram consideradas como falha da 

restauração. Já os dentes que receberam escore 60, 70 ou 90, não foram 

considerados naquele momento da avaliação.  
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3.2.6 Análise dos dados 
 

Os dados coletados foram tabulados em Excel. Para a análise descritiva e 

estatística dos dados, foi utilizado o Software STATA/SE 13.0. 

O teste de qui-quadrado foi utilizado para avaliar se a distribuição entre as 

variáveis analisadas estava igualmente distribuída entre os grupos de materiais 

restauradores. 

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

verificação da sobrevida das restaurações foi utilizada a análise de sobrevida de 

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

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

as variáveis independentes de atingiram um p valor abaixo de 0,20 na regressão de 

cox univariada, foram levadas para a análise ajustada.  

O volume da cavidade foi coletado de maneira contínua, com a utilização da 

sonda milimetrada e medindo a cavidade em suas dimensões em milimetros (ocluso-

cervical, mésio-distal e vestibulo-lingual) após a finalização da remoção de tecido 

cariado. Essa mensuração, como também a categorização realizada seguiu 

protocolos previamente publicados35.   

O critério para avaliação de presença de lesões de cárie foi da OMS e os 

índices de cárie adotados foram o CPOD e o ceod. A categorização dos resultados 

seguiu o índice médio de CPOD/ceod para a faixa etária de 4 a 8 anos, reportado 

pelo levantamento nacional SB Brasil de 201038.   

 

3.3 RESULTADOS 

 

A seleção dos pacientes ocorreu em outubro de 2014 e o tratamento foi 

realizado nos meses de outubro a dezembro deste mesmo ano. As avaliações se 

iniciaram após 2 meses da realização da restauração, começando, portanto, em 

Novembro de 2014 até após 24 meses. 

No total, foram avaliadas em torno de 1200 crianças, de 4 a 8 anos, de cerca 

de 27 escolas públicas do município de Barueri. Dessas, foram incluídas 150 

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

principais fatores da exclusão do restante das crianças, podemos citar: ausência de 

cavidades oclusais elegíveis para o estudo, não devolução do termo de 



34 

 

consentimento livre e esclarecido assinado e a não cooperação do paciente durante 

a avaliação. O fluxograma proposto pelo CONSORT para ensaios clínicos está 

exposto na Figura 3.1, que envolve a relação inicial das crianças avaliadas até a 

relação das crianças acompanhadas aos 2, 6, 12 e 24 meses.  

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

(seja em 2, 6, 12 ou 24 meses), ela foi incluída na análise estatística, já que a 

regressão de Cox e a análise de sobrevida levam em consideração o tempo de 

avaliação para para estimar a falha ou sucesso da restauração nesse período. 

Dessa forma, esse estudo não teve perda de seguimento. O coeficiente 

interexaminador (Kappa) foi de 0,89 e o intraexaminador foi de 0,92. 

A distribuição entre as variáveis analisadas, como sexo, arcada, lado, 

operador, volume da cavidade e experiência de cárie entre os grupos de materiais 

estão descritos na Tabela 3.2.  

Após 24 meses de avaliação, a sobrevida geral das restaurações foi de 53% 

(EP=0,04). A sobrevida por grupo foi 72,7% para o Fuji IX, 46,5% para Vitro Molar e 

39,6% para Maxxion R. A sobrevida das restaurações está reportada na Tabela 3.3, 

juntamente com os resultados da Regressão de Cox univariada e ajustada. A análise 

de sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais testados pode ser vista na Figura 

3.2, onde a maior sobrevida pode ser vista no grupo do material Fuji IX (Log-rank: 

p=0,0070). A maior parte das falhas das restauraçoes (n=46; 58,7% das falhas) 

referem-se ao escore 30 dos critérios de avaliação. A Tabela 3.4 apresenta os 

escores avaliados por material restaurador. 

Restaurações realizadas com Vitro Molar e Maxxion R tem maiores chances 

de falha quando comparados com Fuji IX. Não houve diferenças entre a sobrevida 

do material Maxxion R e Vitro Molar (HR=1,12; IC=0,65-1,95; p=0,668). 

As outras variáveis analisadas, como sexo, arcada, lado, operador, volume da 

cavidade e experiência de cárie não apresentaram significância com relação ao 

desfecho das restaurações (p>0,05). 
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Figura 3.1 – Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos randomizados  

 

Fonte: o autor. 
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Tabela 3.2 - Análise descritiva das variáveis independentes por material restaurador (Fuji IX, Vitro 
Molar e Maxxion R) em cavidades oclusais 

 

Variáveis Fuji IX  

n (%) 

Vitro Molar 

n (%) 

Maxxion R 

n (%)  

Total 

n 

p-valor 

Qui-quadrado 

Operador     

1 28 (39,44) 18 (25,35) 25 (35,21) 71  

2 20 (25,64) 36 (46,15) 22 (28,21) 78 0,061 

Experiência de cárie (CPOD/ceod)    

Até 3 20 (37,74) 17 (32,08) 16 (30,19) 53  

>3 29 (29,90) 37 (38,14) 31 (31,96) 97 0,598 

Arcada     

Superior 25 (34,25) 26 (35,62) 22 (30,14) 73  

Inferior 24 (31,17) 28 (36,36) 25 (32,47) 77 0,914 

Lado     

Direito 24 (29,63) 35 (43,21) 22 (27,16) 81  

Esquerdo 25 (36,23) 19 (27,54) 25 (36,23) 69 0,134 

Sexo     

Feminino 22 (28,95) 25 (32,89) 29 (38,16) 76  

Masculino 27 (36,49) 29 (39,19) 18 (24,32) 74 0,187 

Volume     

Até 10mm3 48 (34,29) 48 (34,29) 44 (31,43) 140  

>10mm3 1 (10,00) 6 (60,00) 3 (30,00) 10 0,182 

Total 49 (32,67) 54 (36,00) 47 (31,33) 150  

Fonte: o autor. 
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Tabela 3.3 - Análise de Regressão de Cox univariada e ajustada entre as falhas das restaurações 
oclusais e fatores associados 

 
Variável Sobrevida % EP   HR Univariado †   

95% IC ‡ 
p-valor HR Adjustado†   

95% IC ‡ 
p-valor 

 MATERIAL 

Fuji IX (ref) 72,74% 0,06       

Vitro Molar 46,47% 0,07   2,23 (1,15-4,31) 0,017* 1,99 (1,01-3,89) 0,045* 

Maxxion R 39,60% 0,08   2,45 (1,26-4,78) 0,008* 2,24 (1,15-4,39) 0,018* 

 OPERADOR 

1 (ref) 56,20%  0,06    

1,28 (0,79-2,08) 

 

0,314 

 

- 

 

- 2 49,33% 0,06   

 Experiência de cárie (CPOD/ceod) 

1 a 3 52,32% 0,07       

>3 53,47% 0,05   1,04 (0,63-1,71) 0,885 - - 

 Arcada 

Superior (ref) 59,25% 0,06    

1,41 (0,87-2,30) 

 

0,162 

 

1,35 (0,83-2,21) 

 

0,226 
Inferior 47,38% 0,06   

 Lado 

Direito (ref) 47,50% 0,06    

0,72 (0,44-1,18) 

 

0,198 

 

0,74 (0,45-1,21) 

 

0,239 Esquerdo 59,90% 0,06   

 Sexo 

Feminino (ref) 42,09% 0,06    

0,56 (0,33-0,91) 

 

0,020* 

 

0,62 (0,37-1,04) 

 

0,069 Masculino 64,42% 0,05   

 Volume da cavidade 

0-10 mm3 (ref) 55,10% 0,04       

>10mm3 22,22% 0,13   2,15 (0,98-4,72) 0,057 1,46 (0,64-3,31) 0,365 

TOTAL 53,07% 0.04       

HR = Hazard ratio ; IC = Intervalo de confiança; EP=Erro Padrão     * p < 0,05 -  95% CI 

Fonte: o autor. 
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Figura 3.2 - Análise de Sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais utilizados para restaurações          
ART oclusais (Log-rank: p=0,0070) 

 Fonte: o autor. 
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Tabela 3.4 - Análise descritiva da avaliação das restaurações após 2 anos e distribuição dos escores 
de acordo com Roeleveld et al. (2006) por grupo de material restaurador 

 

ESCORES Fuji IX  

n  

Vitro Molar 

n  

Maxxion R 

n  

Total 

n 

 

00 31 20 15 66 Sucesso: 

83 10 5 6 6 17 

11 2 0 0 2  

 

 

Falha: 

67 

12 4 6 4 14 

13 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 

21 0 4 0 4 

30 7 18 21 46 

40 0 0 1 1 

50 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 Censuradas: 

0 70 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 

Total 49 54 47 150  

Fonte: o autor. 
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4 CAPÍTULO 2 

 

Restaurações ART em superfícies oclusoproximais de molares decíduos utilizando 

Ketac Molar (3M ESPE) e Vitro Molar (Nova DFL) – Ensaio Clínico Randomizado. 

 

4.1 OBJETIVO 

 

 O objetivo deste ensaio clínico randomizado foi avaliar a sobrevida de 

restaurações ART em cavidades oclusoproximais em molares decíduos utilizando 

dois diferentes materiais restauradores: Ketac Molar Easy Mix (3M ESPE) e Vitro 

Molar (Nova DFL). 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Desenho do Estudo 
 

Este é um ensaio clínico randomizado de dois braços paralelos (taxa de 

alocação – 1:1) duplo cego (participante e avaliador). A descrição deste ensaio 

clínico seguiu as diretrizes recomendadas pelo CONSORT (Consolidated Standards 

of Reporting Trials). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) sob número 569.112 (Anexo 

B). O desenho do estudo foi registrado na plataforma clinicaltrials.gov 

(NCT02267720).  

 

4.2.2 Cálculo amostral 
 

 Este é um ensaio clínico randomizado de dois braços paralelos. Foi realizado o 

cálculo amostral 34, considerando uma taxa de sucesso para restaurações ART em 

superfícies oclusoproximais com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade 

após 2 anos de 62%1, uma probabilidade de erro tipo 1 de 5% e um poder de 80% e 

15% adicional para possíveis perdas durante o acompanhamento. Chegou-se a um 

número mínimo de 58 restaurações por grupo. A unidade experimental foi o dente e 

apenas um dente por criança foi incluído no estudo.  
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4.2.3 Critérios de elegibilidade 
 
 
 Foram incluídas no estudo apenas crianças de idade entre 4 e 8 anos, em boas 

condições de saúde geral, cooperadoras ao tratamento, com ao menos um dente 

com lesão de cárie ocluso-proximal sem sinais e sintomas de comprometimento 

pulpar (fístula, abcesso, mobilidade, dor espontânea). Como não havia exame 

radiográfico disponível, a profundidade da lesão era avaliada clinicamente. Caso o 

operador desconfiasse de envolvimento pulpar (profundidade maior que 2,5mm, 

medido com a sonda milimetrada), a criança era excluída do estudo.   

 Apenas crianças que os pais não consentissem e assinassem o termo de 

consentimento livre e esclarecido eram excluídas do estudo.  

 Se a criança possuísse mais de um molar decíduo com cavidade ocluso-

proximal elegíveis ao estudo, um sorteio simples era realizado para selecionar o 

molar a ser tratado. 

 Todas as necessidades de tratamento da criança que pudessem ser realizadas 

na escola foram feitas. Entretando, necessidades como exodontias e tratamento 

endodôntico, foram encaminhados para o serviço público de referência (Unidade 

Básica de Saúde – UBS mais próxima à escola).  

 

4.2.4 Operadores 
  

 Dois operadores, alunos de último ano de graduação, realizaram todas as 

restaurações incluídas no estudo. Ambos possuíam o mesmo nível de conhecimento 

e foram treinados em como realizar restaurações ART. O treinamento foi dividido em 

duas partes: laboratorial e clínica. Em laboratório, os estudantes realizaram 

treinamento de remoção seletiva de tecido cariado com instrumentos manuais, assim 

como afiação de curetas, utilizando dentes extraídos cariados. A manipulação dos 

materiais foi realizada por uma auxiliar em saúde bucal que também foi treinada em 

laboratório em como espatular corretamente os materiais, de acordo com as 

instruções do fabricante. Após remoção do tecido cariado, os operadores treinaram a 

execução da técnica restauradora ART, assim como proposto por Frencken e 

colaboradores [4]. 

 Após treinamento laboratorial, os operadores passaram por um treinamento 

clínico durante uma semana, realizando restaurações ART nas escolas, em dentes 
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não selecionados para a pesquisa, com o intuito de familiarização com o ambiente 

escolar para atendimento.  

 

4.2.5 Randomização  
 

 Uma lista de randomização foi gerada através do website 

www.randomization.com, em blocos de diferentes tamanhos (4, 6 e 8). Para garantir 

o sigilo de alocação, a informação contendo o grupo de material a ser utilizado foi 

inserida em envelopes opacos e selados.  

 Após o preparo da cavidade (remoção parcial de tecido cariado com 

instrumentos manuais), a abertura do envelope foi realizada pela auxiliar em saúde 

bucal (ASB). A ASB realizava então, a manipulação do material restaurador 

(pó/líquido). Dessa forma, os operadores somente recebiam a espátula com o 

material para ser inserido na cavidade.  

Embora o material tivesse coloração semelhante, a consistência entre eles era 

diferente. Dessa forma, não foi possível cegar completamente os operadores. Porém 

os pacientes eram cegos em relação ao grupo a que pertenciam.  

 

4.2.6 Procedimento Restaurador 
 

 As crianças foram tratadas durante o período escolar em escolas públicas do 

município de Barueri-SP. As crianças deitavam-se em carteiras escolares, sob um 

colchonete e os operadores atendiam sentados, com uma lanterna portátil acoplada 

na cabeça.  

 Antes de iniciar o procedimento restaurador, as informações relacionadas às 

características do paciente eram anotas em uma ficha de atendimento: sexo e idade 

do paciente, experiência de cárie (CPOD/ceod), arcada e lado do dente a ser 

tratado.  

 Todas as restaurações foram realizadas seguindo o protocolo proposto por 

Frencken e Holgren em 199936, descritos anteriormente no capítulo 1. A medição do 

volume da cavidade foi realizado também após a remoção de tecido cariado. Por se 

tratarem de restaurações oclusoproximais, a matriz e cunha foram posicionadas 

após limpeza da cavidade, previamente à inserção do material restaurador. Após a 

presa inicial do material, a matriz e a cunha foram removidas. Foi realizada então a 

http://www.randomization.com/
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checagem da oclusão e remoção dos excessos. Neste momento, a matriz com 

vaselina foi reinserida na cavidade, a fim de realizar a proteção contra sinérese e 

embebição também no contato proximal.   

  

4.2.7 Avaliação das restaurações 
 

 As restaurações foram avaliadas após 2, 6, 12 e 24 meses. Nos primeiros 12 

meses, as avaliações foram realizadas por dois examinadores treinados e 

calibrados. Na avaliação de 24 meses, apenas um examinador avaliou todas as 

restaurações. O critério utilizado para avaliação das restaurações foi o proposto por 

Roeleveld e colaboradores em 2006 37, já exposto no capítulo 1, assim como a etapa 

de treinamento. 

A etapa de treinamento foi realizada por imagens. A calibração clínica foi 

realizada na clínica de ART da FOUSP, juntamente com uma expert no assunto 

(DPR).  A concordância interexaminador foi calculada e foi aceito escore acima de 

0,7. Após 1 semana de avaliação, os mesmos pacientes foram avaliados com o 

intuito de calcular a condordância intraexaminador. Os critérios de avaliação 

utilizados foram os descritos por Roeleveld37 (Tabela 3.1).  

As restaurações foram avaliadas na própria sala de aula, onde a largura e 

profundidade dos defeitos marginais, o desgaste superficial e excesso ou falta de 

material foram com auxílio de uma sonda exploradora ballpoint OMS e iluminação 

por lanterna portátil.  

Para a localização dos pacientes, os pesquisadores acessaram o sistema 

GDAE (https://gdaenet.edunet.sp.gov.br/) com o registro do aluno (RA) do paciente 

para facilitar a localização das crianças nos intervalos de acompanhamento. Dessa 

forma, era possível identificar em qual escola a criança estava estudando, período e 

sala, com o intuito de reduzir as perdas amostrais. 

 

4.2.8 Análise estatística 
 

 Os dados coletados foram tabulados em Excel. Para a análise descritiva e 

estatística dos dados, foi utilizado o Software STATA/SE 13.0. O teste de qui-

quadrado foi utilizado para avaliar se a distribuição entre as variáveis analisadas 

estava igualmente distribuída entre os grupos de materiais restauradores. Para 

https://gdaenet.edunet.sp.gov.br/
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verificação da sobrevida das restaurações foi utilizada a análise de sobrevida de 

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

variáveis características do paciente foi aplicado o teste de Regressão de Cox 

(IC=95%). Todas as variáveis independentes de atingiram um p valor abaixo de 0,20 

na regressão de cox univariada, foram levadas para a análise ajustada.  

 

4.3 RESULTADOS 

 

Um total de 548 crianças de 4 a 8 anos de idade foram avaliadas em 19 

escolas públicas do município de Barueri. Destas, apenas 117 crianças foram 

incluídas no estudo. Todas as crianças que foram avaliadas ao menos uma vez 

durante o tempo de acompanhamento, foram incluídas na análise de sobrevida. 

Neste estudo, nenhuma criança foi excluída da análise. Na Figura 4.1 está exposto o 

fluxograma CONSORT para ensaios clínicos randomizados, onde podem ser 

obvervados a quantidade de crianças desde a inclusão até a análise, envolvidas no 

estudo.  

O coeficiente interexaminador (Kappa) foi de 0,89 e o intraexaminador foi de 

0,92. A tabela 4.1 mostra a análise descritiva das variáveis analisadas por material 

restaurador. O teste de qui-quadrado não mostrou diferenças em nenhuma das 

características iniciais avaliadas (volume da cavidade, sexo, lado, arcada, 

experiência de cárie e operador) entre os materiais restauradores. O operador 1 

realizou um total de 64 restaurações, enquanto o operador 2, realizou 53. O volume 

médio em mm3 foi de 6,64 (DP=4,19) e não foram encontradas diferenças entre a 

distribuição entre grupos de materiais analisados.  

A tabela 4.2 mostra os resultados da análise de regressão de Cox entre as 

falhas das restaurações ocluso-proximais e fatores associados. A sobrevida geral 

das restaurações foi de 36,97%, e a sobrevida por grupo foi de 48,64% para Ketac 

Molar e 25,43% para o material Vitro Molar. A sobrevida do material Vitro Molar foi 

inferior ao do Ketac Molar (HR=1,62; p valor=0,043). As outras variáveis analisadas 

como operador, experiência de cárie, arcada, lado, sexo e volume não influenciaram 

a sobrevida das restaurações (p>0,05). Como nenhuma outra variável além de 

material atingiu um p-valor de 0,20, manteve-se os resultados da Cox univariada.  
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A figura 4.2 mostra o gráfico de sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais 

utilizados. Pode-se observar que a diferenças nas curvas se assentuou 

principalmente após 6 meses de acompanhamento e essa diferença foi significante 

(Log-rank: p=0,0197). 

A Tabela 4.3 mostra os escores avaliados na análise de sobrevida para cada 

material restaurador. A principal razão para falha foi o escore 30 (n=50; 69%). 
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Figura 4.1 – Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos randomizados 

 

Fonte: o autor. 
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Tabela 4.1 - Análise descritiva das variáveis independentes por material restaurador (Ketac Molar e 

Vitro Molar) em cavidades oclusoproximais 
 

Variáveis Ketac Molar 

n (%) 

Vitro Molar 

n (%) 

Total 

n 

p valor 

Qui-quadrado 

Operador    

1 31 (48,44) 33 (51,56) 64  

2 28 (52,83) 25 (47,17) 53 0,636 

Experiência de cárie (CPOD/ceod)   

Até 3 20 (40,82) 29 (59,18) 49  

>3 39 (57,35) 29 (42,65) 68 0,078 

Arcada    

Superior 26 (50,00) 26 (50,00) 52  

Inferior 33 (50,77) 32 (49,57) 65 0,934 

Lado    

Direito 33 (48,53) 35 (51,47) 68  

Esquerdo 26 (53,06) 23 (46,94) 49 0,629 

Sexo    

Feminino 29 (46,77) 33 (53,23) 62  

Masculino 30 (54,55) 25 (45,45) 55 0,401 

Volume    

Até 10mm3 13 (50,00) 13 (50,00) 26  

>10mm3 46 (50,55) 45 (49,57) 91 0,961 

Total 59 (50,43) 58 (49,57) 117  

Fonte: o autor. 
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Tabela 4.2 - Análise de Regressão de Cox univariada entre as falhas das restaurações          
oclusoproximais e fatores associados 

 
Variável Sobrevida % EP   HR Univariado †   

95% IC ‡ 
p-valor 

 MATERIAL 

Ketac Molar (ref) 48,64% 0,06     

Vitro Molar 25,43% 0,06   1,62 (1,01-2,59) 0,043* 

 OPERADOR 

1 (ref) 39,10% 0,06    

1,06 (0,67-1,69) 

 

0,784 2 34,37% 0,07   

 Experiência de cárie (CPOD/ceod) 

1 a 3 31,40% 0,07     

>3 41,02% 0,06   0,80 (0,50-1,27) 0,350 

 Arcada 

Superior (ref) 43,88% 0,07    

1,28 (0,80-2,06) 

 

0,307 
Inferior 31,65% 0,06   

 Lado 

Direito (ref) 43,29% 0,06    

1,32 (0,83-2,10) 

 

0,237 Esquerdo 27,64% 0,07   

 Contato Adjacente 

Ausente (ref) 40,91% 0.10     

Presente 35,97% 0.05   1,07 (0,59-1,97) 0,805 

 Sexo 

Feminino (ref) 39,13% 0.06    

1,13 (0,71-1,80) 

 

0,595 Masculino 34,52% 0.07   

 Volume da cavidade 

0-10 mm3 (ref) 44,51% 0.10     

>10mm3 34,93% 0.34   1,18 (0,66-2,11) 0,580 

TOTAL 36,97% 0.05     

HR = Hazard ratio ; IC = Intervalo de confiança; EP=Erro Padrão     * p < 0,05 -  95% CI 

 
Fonte: o autor. 

 



50 

 

Figura 4.2 - Análise de Sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais utilizados para restaurações          
ART oclusoproximais (Log-rank: p=0,0197)  

 Fonte: o autor. 
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Tabela 4.3 - Análise descritiva da avaliação das restaurações após 2 anos e distribuição dos escores 
de acordo com Roeleveld et al. (2006) por grupo de material restaurador 

 
 

ESCORES Ketac Molar 

n  

Vitro Molar 

n  

Total 

n 

 

00 25 9 34 Sucesso: 

45 10 4 7 11 

11 2 0 2  

 

Falha: 

72 

12 6 3 9 

13 0 0 0 

20 0 0 0 

21 0 0 0 

30 21 29 50 

40 1 8 9 

50 0 2 2 

60 0 0 0 Censurado: 

0 70 0 0 0 

90 0 0 0 

Total 59 58 117  

Fonte: o autor. 
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5 CAPÍTULO 3 

 

Restaurações ART em superfícies oclusais e oclusoproximais de molares 

decíduos utilizando três diferentes materiais: Glass Carbomer (GCP), Dyract 

(Dentsply) e Equia Fill (GC Corp) – Ensaio Clínico Randomizado. 

 

5.1 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a longevidade clínica de restaurações 

ocluso-proximais e oclusais realizadas pelo Tratamento Restaurador Atraumático 

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

Alta viscosidade (Equia Fil – GC Corp), Compômero (Dyract Extra – Dentsply) e 

Carbômero de Vidro (Glass Carbomer – GCP Dental) e identificar os fatores 

associados à falha das restaurações. 

  

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.2.1 Desenho do Estudo 

 

Este é um ensaio clínico randomizado controlado de de três braços paralelos 

(taxa de alocação – 1:1:1). Este trabalho foi redigido seguindo as diretrizes do 

CONSORT para ensaios clínicos e registrado no website www.clinicaltrials.gov (# 

NCT02217098). Todos os procedimentos realizados em estudos envolvendo 

participantes humanos estavam de acordo com os padrões éticos do comitê de 

pesquisa institucional e nacional e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, sob 

protocolo número 464.863 (Anexo C).  

 

5.2.2 Cálculo amostral 
 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado usando o website 

sealedenvelope.com. O cálculo baseou-se em uma revisão sistemática publicada 

anteriormente1 que relatou uma taxa de sobrevida de 66% para restaurações 

oclusais e 31% para restaurações oclusoproximal de ART utilizando cimento de 

http://www.clinicaltrials.gov/
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ionômero de vidro de alta viscosidade após 3 anos. Consideramos um nível de 

significância de 5% e poder de 80%. Somando mais 20% para prever uma possível 

perda de seguimento, o tamanho de amostra necessário foi um total de 272 

restaurações oclusais e 260 oclusoproximal. A unidade experimental foi o dente e 

apenas um dente por paciente foi incluído no estudo. 

 

5.2.3 Critérios de seleção da amostra 
 

Dois dentistas avaliaram aproximadamente 3.000 crianças em 23 escolas 

públicas da cidade de Barueri/SP, das quais 568 crianças foram incluídas neste 

estudo. Todas as crianças participaram do programa de prevenção de saúde bucal, 

onde foram instruídas a realizar uma boa higiene bucal e reduzir o consumo de 

açúcar. 

Como critério de inclusão, apenas crianças com idade entre 4 e 7 anos, com 

bom comportamento e boas condições de saúde geral, com possibilidade de 

acompanhamento, foram triadas. 

As crianças foram incluídas no estudo se tivessem pelo menos um molar 

decíduo com lesão de cárie em dentina na superfície oclusal ou oclusoproximal, que 

fossem acessíveis aos instrumentos manuais. Todas as outras necessidades de 

tratamento das crianças incluídas que não puderam ser realizadas dentro das 

escolas, como tratamento endodôntico e extrações, foram encaminhadas para 

centros de saúde pública e realizadas pelos cirurgiões-dentistas do município de 

Barueri. 

Como critérios de exclusão, não foram incluídas no estudo cavidades profundas 

em que houvesse suspeita de comprometimento pulpar por diagnóstico clínico ou 

dentes com fístula ou abscesso, história de dor, exposição pulpar e mobilidade. 

  

5.2.4 Operadores 
 

Os operadores foram quatro estudantes de Odontologia do último ano de 

graduação, treinados em como realizar restaurações ART. O treinamento constituiu-

se primeiramente de uma aula teórica sobre os conceitos da ART. Depois disso, eles 

participaram de treinamento prático laboratorial para a realização de remoção de 

tecido cariado e restaurações ART em molares decíduos extraídos cariados. Além 

disso, os operadores foram submetidos a duas semanas de treinamento em 
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pacientes, nas escolas, realizando restaurações ART com todos os 3 materiais em 

cavidades extras das crianças selecionadas (dentes que não foram incluídos nesta 

pesquisa). 

Os operadores foram supervisionados por um dentista experiente em ART em 

ambiente escolar e por uma auxiliar de saúde bucal (ASB), previamente treinados 

em como manipular os materiais de acordo com o protocolo do fabricante. 

 

5.2.5 Randomização 
 

As crianças foram divididas aleatoriamente em três grupos: GIC - cimento de 

ionômero de vidro de alta viscosidade (Equia Fil, GC Corp, Leuven, BE); COM - 

compômero (Dyract Extra, Dentsply International, York, EUA) e CAR - carbômero de 

vidro (Glass Carbomer Cement, GCP, Leiden, NL).  

As listas de randomização foram criada pelo website http://randomization.com, 

estratificado por operador, uma para cavidades oclusais e uma para cavidades 

ocluso-proximais. Como os materiais utilizados neste estudo tinham diferentes 

formas de aplicação, não foi possível cegar os operadores e pacientes. A alocação 

dos pacientes para cada um dos grupos foi realizada por um dentista externo, que 

também era responsável pelo manuseio dos materiais restauradores. Esta etapa foi 

realizada apenas após o preparo da cavidade, desta forma, o sigilo de alocação dos 

pacientes para os diferentes grupos restauradores foi mantido. 

 

5.2.6 Procedimento restaurador 
 

Os tratamentos foram realizados em ambiente escolar, em salas de aula vazias 

e higienizadas pela equipe de limpeza da escola, sem qualquer instalação 

odontológica. 

O preparo das cavidades seguiu as diretrizes do ART 36 e nenhuma anestesia 

local foi utilizada durante o tratamento. A abertura da cavidade foi ampliada com 

machado ou cureta de dentina, quando necessário. Foi realizada então a remoção 

seletiva de tecido cariado (remoção total nas paredes laterais e limite amelo-

dentinário e remoção parcial em parede pulpar). A sequência de condicionamento da 

cavidade, tempo de manipulação do material (encapsulado) e utilização da proteção 

http://randomization.com/
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superfícial, assim como tempo de polimerização, foram feitas seguindo as instruções 

do fabricante e o passo a passo de cada material será descrito a seguir. 

 

O Cimento de Ionômero de Vidro de alta viscosidade (CIV) – Equia Fill (CG 

CORP), para restaurar as cavidades pertencentes ao grupo CIV foi preparado e 

aplicado na cavidade de acordo com as instruções do fabricante: 

 

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

realizado por meio da aplicação do ácido poliacrílico (GC Cavity Conditioner – 

CG Corp), para remover a lama dentinária formada durante a remoção de 

tecido cariado, aumentando a adesão química do CIV à estrutura dentária. 

Para isso, uma gota do líquido foi aplicada então à cavidade com um penso 

de algodão, por 10 segundos. Após a aplicação, a cavidade foi lavada com 

penso embebido em água por 3 vezes sequenciais e seca com mais três 

pensos de algodão. No caso de superfícies ocluso-proximais, foram inseridas 

a matriz e a cunha. 

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

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

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

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

cavidades foram preenchidas com o CIV. 

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

a matriz e a cunha foram removidas e a checagem da oclusão foi realizada 

com papel carbono. Se necessário, o excesso de material foi removido com 

auxílio de cureta de dentina. 

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

isolamento relativo do campo operatório foi realizado com roletes de algodão. 

Duas gotas do GC Coat Plus (CG Corp) foram dispensadas em casulos 

descartáveis e o material foi aplicado na superfície oclusal e proximal 

utilizando um microbrush. Para dar espaço para aplicar o material na proximal 

(em cavidades ocluso-proximais) a matriz foi mantida afastada da restauração 

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

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

nm (G Light – CG Corp) por 60 segundos e a fonte de luz foi posicionada o 
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mais próximo possível da superfície dental. O fotopolimerizador foi 

posicionado por 20 segundos por cada face do dente. 

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

não se alimentar por uma hora. 

 

O Compômero (COM) – Dyract Extra (Dentsply), para restaurar as cavidades 

pertencentes ao grupo COM foi preparado e aplicado na cavidade de acordo com as 

instruções do fabricante: 

 

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

microbrush o Prime&Bond NT foi levado à cavidade e friccionado contra as 

paredes da cavidade durante 10 segundos. 

b) Fotopolimerização por 10 segundos, tentando assegurar a exposição 

uniforme de todas as superfícies da cavidade à luz. 

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

A cápsula do material foi inserida na ranhura da abertura da pistola de 

aplicação. O Dyract AP foi diretamente dispensado no preparo da cavidade.  

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

camadas de aproximadamente 2mm e realizada a polimerização (em 

camadas de 2 mm ou menos). 

e) Fotopolimerização: Cada incremento separadamente foi fotopolimerizado 

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

possível à restauração durante a polimerização. Adicionalmente, a 

restauração foi polimerizada através das paredes vestibulares e linguais do 

esmalte. 

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

oclusão com papel de articulação. Se necessário, a remoção dos excessos foi 

realizada utilizando um bisturi.  

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

 

O material Carbômero de Vidro (Glass Carbomer – GCP Dental), para restaurar 

as cavidades pertencentes ao grupo CAR foi preparado e aplicado na cavidade de 

acordo com as instruções do fabricante: 
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a)  Manipulação: a cápsula do Carbômero de vidro (GCP GLASS FILL – GCP 

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

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

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

foram preenchidas com o material. 

b) O aparelho de polimerização, próprio para a utilização do Glass Carbomer (GCP 

light – GCP Corp) foi posicionado por 20 segundos na superfície oclusal, 20 

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

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

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

pois havia um aquecimento da lâmpada. Entramos em contato com o fabricante e 

o mesmo nos autorizou a dividir o tempo de aplicação da luz em duas partes, 

dando uma pausa de aproximadamente 30 segundos para diminuir a 

sensibilidade relatada pelos pacientes. 

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

oclusão com papel de articulação. Se necessário, o excesso de material foi 

removido com auxílio de cureta de dentina. 

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

(GCP GLOSS - GCP Dental, Vianen, The Netherlands), com o auxílio de um 

microbrush e fotoativada por mais 60 segundos (em dois passos de 30 segundos 

cada um). 

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

se alimentar por 1 hora. 

 

Tanto o Carbômero de Vidro como o Compômero não requerem o 

condicionamento da cavidade, portanto, nenhuma remoção de smear layer foi feita 

nesses grupos. As restaurações utilizando o compômero foram feitas após a 

aplicação do sistema adesivo Prime & Bond (Dentsply). 

Após a preparação da cavidade, o tamanho da cavidade foi medido utilizando 

uma sonda periodontal, a fim de determinar se o tamanho da cavidade desempenha 

um papel na falha das restaurações. Em relação ao volume da cavidade, 

classificamos em três categorias: 0-9,9mm3, 10-19,9mm3 e maior que 20mm3 

(ocluso-cervical; vestibulolar-lingual; medial-distal) de acordo com o tamanho da 

cavidade. 



59 

 

Outras variáveis como sexo, idade, dente restaurado e experiência de cárie 

(CPOD/ceod) foram coletadas e registradas em ficha clínica individual do paciente.  

 
 
5.2.7 Avaliação das restaurações  
 

As restaurações foram avaliadas de acordo com os critérios descritos por 

Roeleveld et al. 37 por um avaliador treinado independente, que não participou da 

fase de restauração. As restaurações foram avaliadas após 2, 6, 12, 18, 24 e 36 

meses. 

O treinamento do avaliador foi realizado por meio de imagens (fotografias) de 

restaurações em dentes decíduos, que apresentavam restaurações com e sem 

defeitos. Juntamente com um expert (DPR), essas imagens foram avaliadas e 

julgadas segundo os critérios de avaliação e discutidas até atingirem um consenso 

sobre o escore avaliado. Após isso, houve um treinamento na clínica de ART da 

Faculdade de Odontologia da USP, onde pacientes que receberam restaurações 

ART (não relacionadas ao estudo) foram avaliadas clinicamente. A concordância 

interexaminador foi calculada e foi aceito escore acima de 0,7. A calibração 

intraexaminador, ocorreu em campo, com a avaliação das restaurações realizadas 

durante o treinamento dos operadores (no mesmo local em que o estudo foi 

conduzido, porém em cavidades não incluídas na pesquisa). Foram avaliadas cerca 

de 40 restaurações, com intervalo de 7-8 dias entre a primeira avaliação e a 

segunda. Uma sonda periodontal em forma de bola de 0,5 mm de diâmetro foi usada 

para medir os defeitos marginais. Os critérios de avaliação foram os mesmos 

descritos anteriormente no capítulo 1. 

Uma restauração foi classificada como "sucesso" quando estava presente sem 

nenhum defeito ou com um pequeno defeito menor que 0,5mm, sem necessidade de 

reparo (pontuação de 00 e 10). A “falha” foi considerada quando havia um defeito na 

restauração superior a 0,5mm, quando a restauração não estava presente (fratura 

da restauração) ou quando houvesse sinais de comprometimento pulpar (fístula, 

abcesso) ou extração indicada (escores 11-50). Quando o dente não estava 

disponível para avaliação (dente esfoliado ou paciente não avaliado), os dados eram 

censurados (60-90). 
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5.2.8 Análise Estatística 
 
 Todos os dados foram processados com o software Stata 13.0 (StataCorp, TX, 

EUA). A sobrevida da restauração foi avaliada por meio da análise de sobrevida de 

Kaplan-Meier e teste de Log-rank, enquanto a regressão de Cox (análise univariada 

e ajustada) foi usada para testar a associação com fatores clínicos. O nível 

significativo para os testes foi considerado como 5%. 

 
 
5.3 RESULTADOS 

 

 No total, 568 crianças de 4 a 7 anos (média de 5,4 anos), de 21 escolas 

públicas diferentes, foram atendidas. Entre os participantes, 292 (52,5%) eram do 

sexo feminino e 264 (47,5%) do sexo masculino. A figura 5.1 mostra o fluxograma 

CONSORT para ensaios clínicos contendo todas as fases do ensaio e a tabela 5.1 

mostra a distribuição das variáveis analisadas por grupo de material restaurador.  

Após 36 meses, 274 restaurações oclusais e 284 oclusoproximais foram 

avaliadas e apenas 10 crianças não puderam ser avaliadas por se mudarem para 

outra cidade ou não estarem presente no dia da avaliação (drop-out = 2,2%). O valor 

do Kappa ponderado para reprodutibilidade intraexaminador foi de 0,92. 

A sobrevida geral das restaurações após 3 anos de acompanhamento foi de  

73% para restaurações oclusais (CIV= 83%; COM= 78%; CAR= 62%) e 49% para 

restaurações oclusoproximais (CIV= 56%; COM= 56%; CAR = 36%). Foi encontrada 

uma diferença na sobrevida das restaurações entre os materiais utilizados, onde o 

CAR apresentou pior desempenho tanto nas restaurações oclusais (HR=2,41; IC= 

1,29 a 4,52; p= 0,006) quanto em oclusoproximais (HR=1,70; IC=1,13 a 2,55; p= 

0,010) quando comparado ao CIV.  

O CAR apresentou menor sobrevida também quando comparado ao COM, em  

restaurações oclusais (HR=1,79; IC=0,32 a 0,98; p=0,042). Quando comparado ao 

CAR, o COM obteve melhores resultados para superfícies oclusoproximais 

(HR=0,51; IC=0,34 a 0,77; p=0,002). Nenhuma diferença foi encontrada entre os 

materiais CIV e COM, conforme mostrado nas Tabelas 5.2 e 5.3. 

As curvas de sobrevida, com dados censurados, são apresentadas nas Figuras 

5.2 e 5.3, para restaurações oclusoproximais e oclusais respectivamente. O teste 
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log-rank indicou diferença significativa entre os materiais, tanto para restaurações 

oclusais (p=0,007) quanto para oclusoproximal (p=0,001). 

As principais razões para o insucesso das restaurações da ART estão descritas 

na tabela 5.3, onde a falta de restauração ou desaparecimento (quase) total, 

referente ao escore 30, foi o mais frequente (n=170 falhas; 80,6%). 

A análise de regressão de Cox mostrou associação entre maior tamanho de 

cavidade (>20mm3) e menor taxa de falhas apenas para restaurações 

oclusoproximal quando comparada a cavidades menores (0-9,9mm3) (Tabela 5.2). 

As demais variáveis, como operador, arcada, lado e sexo, não inflenciaram a 

sobrevida das restaurações. 
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Figura 5.1 – Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos randomizados  

 
  

Fonte: o autor. 

PS: Perda de Seguimento 
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Tabela 5.1 - Análise descritiva das variáveis independentes por material restaurador em 
cavidades oclusais e ocluso-proximais 

 

Variáveis Equia Fill 

n (%) 

Dyract 

n (%) 

Glass Carbomer 

n (%)  

Total 

n 

p-valor 

Qui-quadrado 

Operador    

1 56 (31,11) 58 (32,22) 66 (36,67) 180  

2 50 (28,25) 57 (32,20) 70 (39,55) 177  

3 33 (31,07) 32 (31,07) 39 (37,86) 103 0,979 

4 36 (33,64) 31 (28,97) 40 (37,38) 107  

Arcada     

Superior 79 (31,20) 76 (30,40) 96 (38,40) 250  

Inferior 96 (30,28) 102 (32,18) 119 (37,54) 317 0,902 

Lado     

Direito 93 (30,29) 95 (30,94) 119 (38,76) 307  

Esquerdo 81 (31,15) 83 (31,92) 96 (36,92) 260 0,904 

Sexo     

Feminino 93 (31,21) 95 (31,88) 110 (36,91) 298  

Masculino 82 (30,11) 178 (31,39) 105 (39,03) 269 0,874 

Volume     

Até 10mm3 104 (31,23) 103 (30,93) 126 (37,84) 333  

10-19,9mm3 43 (29,79) 42 (29,79) 57 (40,43) 141  

>20mm3 28 (30,11) 33 (35,48) 32 (34,41) 93 0,870 

Total 175 (30,69) 178 (31,39) 215 (37,92) 568  

Fonte: o autor. 
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Tabela 5.2 - Análise de Regressão de Cox univariada entre as falhas das restaurações oclusais  e 

fatores associados 
 

Variável Sobrevida 

(%) 

SE  HR Univariado † 
95% CI ‡ 

p-valor HR Ajustado† 
95% IC ‡ 

p-valor 

MATERIAL 

CIV (ref) 82,98 0,043      

COM 78,07 0,046  1,34 (0,66-2,75) 0,413 1,31 (0,64-2,69) 0,452 

CAR 62,50 0,047  2,35 (1,25-4,40) 0,007* 2,41 (1,29-4,52) 0,006* 

OPERADOR 

1 (ref) 72,22 0,048   

0,92 (0,50-1,68) 

 

0,791 

 

- 

 

- 2 73,52 0,052  

3 80,48 0,055  0,68 (0,32-1,43) 0,321 - - 

4 68,80 0,063  1,13 (0,60-2,11) 0,689 - - 

EXPERIÊNCIA DE CÁRIE (CPOD/CEOD) 

1-3 (ref) 78,10 0,039      

>3 69,70 0,037  1,44 (0,88-2,36) 0,143 1,53 (0,94-2,52) 0,089 

ARCADA 

Superior (ref) 74,77 0,041   

1,08 (0,67-1,74) 

 

0,740 

 

- 

 

- 
Inferior 72,05 0,036  

LADO 

Direito (ref) 75,78 0,036   

1,21 (0,75-1,92) 

 

0,421 

 

- 

 

- Esquerdo 69,99 0,042  

SEXO 

Feminino (ref) 73,43 0,037   

0,96 (0,60-1,54) 

 

0,888 

 

- 

 

- Masculino 72,85 0,041  

VOLUME DA CAVIDADE 

0-9,9mm3 (ref) 73,14 0,030      

10-19,9mm3 76,47 0,073  0,85 (0,41-1,79) 0,684 - - 

>20mm3 62,50 0,171  1,54 (0,48-4,92) 0,463 - - 

TOTAL 73,18 0,027      

CIV = Cimento de Ionômero de Vidro; COM = Compômero; CAR = Carbômero de vidro 

Fonte: o autor. 
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Tabela 5.3 - Análise de Regressão de Cox univariada entre as falhas das restaurações   
oclusoproximais e fatores associados 

 

 
Variável Sobrevida 

(%) 

SE  HR Univariado † 
95% CI ‡ 

p-valor HR Ajustado† 
95% IC ‡ 

p-valor 

MATERIAL 

CIV (ref) 56,19 0,053 2     

COM 56,15 0,053 3 0,96 (0,61-1,49) 0,859 0,88 (0,56-1,37) 0,577 

CAR 36,33 0,049 1 1,72 (1,15-2,57) 0,008* 1,70 (1,13-2,55) 0,010* 

OPERADOR 

1 (ref) 48,57 0,055   

0,86 (0,56-1,31) 

 

0,488 

 

0,85 (0,55-1,29) 

 

0,451 2 55,60 0,050  

3 49,59 0,073  1,12(0,68-1,85) 0,650 0,93 (0,56-1,57) 0,797 

4 41,86 0,073  1,50(0,93-2,41) 0,089 1,15 (0,70-1,90) 0,575 

EXPERIÊNCIA DE CÁRIE (CPOD/CEOD) 

1-3 (ref) 45,89 0,049      

>3 51,13 0,039  0,93 (0,66-1,30) 0,652   

ARCADA 

Mesial (ref) 43,55 0,053      

Distal 51,76 0,036  0,85(0,60-1,20) 0,367 - - 

ARCADA 

Superior(ref) 51,27 0,045   

1,07 (0,76-1,49) 

 

0,681 

 

- 

 

- 
Inferior 47,36 0,042  

LADO 

Direito (ref) 45,75 0,041   

0,84 (0,60-1,18) 

 

0,326 

 

- 

 

- Esquerdo 53,18 0,044  

SEXO 

Feminino (ref) 50,60 0,043   

1,00(0,71-1,39) 

 

0,991 

 

- 

 

- Masculino 47,84 0,043  

VOLUME DA CAVIDADE 

0-9,9mm3 (ref) 37,08 0,052      

10-19,9mm3 50,64 0,049  0,70 (0,48-1,02) 0,070 0,69 (0,47-1,03) 0,073 

>20mm3 60,93 0,054  0,53 (0,34-0,82) 0,005* 0,57 (0,35-0,91) 0,019* 

TOTAL 49,17 0,030      

HR = Hazard ratio ; IC = Intervalo de Confiança;  n = número de dentes     * p < 0,05 -  95% CI 

Fonte: o autor. 
 



66 

 

Figura 5.2 - Análise de Sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais utilizados para restaurações          
ART oclusais (Log-rank: p=0,0197) 

 
 Fonte: o autor. 
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Figura 5.3 - Análise de Sobrevida de Kaplan-Meier entre os materiais utilizados para restaurações          
ART oclusoproximais (Log-rank: p=0,0197) 

Fonte: o autor. 
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Tabela 5.4 - Análise descritiva da avaliação das restaurações após 3 anos e distribuição dos escores 
por grupo de material restaurador 

 

Variáveis Equia Fill 

n (%) 

Dyract 

n (%) 

Glass Carbomer 

n (%)  

Total 

n 

 O OP O OP O OP  

00 54 40 61 47 21 30 Sucesso 

O=203 

OP=144 
10 11 13 5 6 51 8 

11 2 8 2 10 3 7  

 

 

Falha 

O=71 

OP=140 

12 0 0 0 0 4 1 

13 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 4 0 0 

30 11 31 16 25 33 54 

40 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 0 0 0 Censurados: 

O=7 

OP=3 

70 0 0 0 0 0 0 

90 2 1 2 1 3 1 

Total 80 93 86 93 115 101 568 

Fonte: o autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Testes laboratoriais são importantes para garantir o controle de qualidade, 

como preliminar para escolha de materiais para ensaios clínicos, ou como simulação 

para o comportamento clínico para novos materiais dentários desenvolvidos. No 

entanto, sabe-se que esses parâmetros nem sempre refletem o desempenho clínico 

dos materiais39,40. Desta forma, os ensaios clínicos ainda são considerados como a 

maneira mais confiável para conhecer a eficácia dos materiais dentários41.  

Esta tese investigou, por meio de três ensaios clínicos randomizados, a 

sobrevida de diferentes materiais utilizados para restaurações em molares decíduos. 

O capítulo 1 avaliou três diferentes materiais: Fuji IX (GC Corp), Vitro Molar (Nova 

DFL) e Maxxion R (FGM) para superfícies oclusais, enquanto o capítulo 2 comparou 

dois diferentes materiais: Ketac Molar (3M ESPE) e Vitro Molar (Nova DFL) para 

cavidades oclusoproximais e o capítulo 3 comparou outros três materiais: Glass 

Carbomer (GCP), Dyract (Dentsply) e Equia Fill (GC Corp) para superfícies oclusais 

e oclusoproximais.  

A metodologia utilizada nos três estudos desta tese, envolveu a seleção de 

apenas uma cavidade elegível por criança. Na literatura, em ensaios clínicos que 

avaliam a longevidade de restaurações, comumentemente se encontra na 

metodologia que mais que uma cavidade foi selecionada por criança 42–44, porém 

infelizmente esse fato é raramente levado em consideração na análise estatística 

dos resultados. Quando mais que uma cavidade é selecionada por criança, devemos 

levar em consideração desde o cálculo da amostra até a análise final dos resultados, 

o efeito cluster45. Uma das vantagens para a seleção da amostra desta forma é 

poder incluir várias cavidades elegíveis numa mesma criança. Como no caso dos 

estudos aqui apresentados, raramente mais que uma cavidade é elegível, a inclusão 

do efeito cluster iria aumentar o número de restaurações necessárias por conta do 

efeito em até 40%, o que não seria uma vantagem. Em casos onde o critério de 

inclusão é mais abrangente, como por exemplo em selantes, a seleção de mais de 

um dente por criança pode ser vantajoso46–48.  

Atualmente, o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade é o material de 

escolha para restaurações de ART49. Apesar disso, o custo relativamente alto 

desses materiais compromete seu uso na saúde pública e na prática privada em 

populações de baixa renda16. Pensando nisso, o foco dos capítulos 1 e 2, foi utilizar 
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materiais nacionais (brasileiros) e de baixo custo (Vitro Molar e Maxxion R) 

comparando-os aos materiais mais utilizados no mundo todo (Fuji IX e Ketac Molar).  

Os resultados do capítulo 1 mostraram uma sobrevida geral das restaurações 

oclusais de 53,07% após 2 anos. As taxas de sucesso de Fuji IX, Vitro Molar e 

Maxxion R foram de 72,74%, 46,47% e 39,60%, respectivamente. A principal razão 

para falhas foi o fato de a restauração estar faltando ou ter desaparecido (quase) 

completamente. Os dados de 1 ano de acompanhamento deste mesmo trabalho já 

foram publicados16. 

Dessa forma, a escolha do cimento de ionômero de vidro é um fator importante 

para o sucesso de restaurações ART, inclusive em superfície oclusal. Embora este 

estudo não tenha avaliado a relação custo-eficácia desses materiais, sua diferença é 

evidente. Um kit (contendo 1 frasco de pó de 10g e 1 frasco de líquido) de Vitro 

Molar e Maxxion R custou R$ 89,00 e R$ 42,00 respectivamente, enquanto o Fuji IX 

(5g de pó e 1 frasco de líquido) é vendido no Brasil por R$110,00. Este pode ser um 

desfecho importante a ser avaliado em estudos posteriores. 

Já os resultados do capítulo 2, mostraram maior sobrevida para o material 

Ketac Molar (48,64%), quando comparado ao material de menos custo, Vitro Molar 

(25,43%), após dois anos de acompanhamento. Entretanto, em um ano de 

acompanhamento, este estudo não havia mostrado diferenças entre os materiais, 

como publicado com resultado preliminares50. 

Como estes são os primeiros ensaios clínicos a investigar a sobrevida do Vitro 

Molar e Maxxion R para restaurações de ART oclusais em dentes decíduos, 

baseamos a nossa hipótese principalmente em estudos laboratoriais. Silva et al. 17 

investigaram o que aconteceu com o Vitro Molar (DFL) após sua reação inicial e 

relataram que após uma semana apresentou um aumento em sua microdureza. Os 

mesmos autores, em outro estudo18, compararam a rugosidade média deste material 

com Fuj IX, Ketac Molar e Vidrion R, onde o Vitro Molar apresentou mais rugosidade 

em sua superfície em relação aos demais.  

O Maxxion R é um CIV de baixa viscosidade e possui propriedades mecânicas 

mais baixas e maior solubilidade do que GICs de alta viscosidade10. Isso pode 

explicar a menor sobrevida deste material quando comparado ao Fuji IX. O estudo 

de Bonifácio et al.51, comparou três marcas de ionômero de vidro (Fuji IX, Hi Dense 

e Maxxion R), para restaurações de ART ocluso-proximal em dentes decíduos e não 

encontraram diferença entre os materiais. O mesmo estudo mostrou uma sobrevida 
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geral após 1 ano em torno de 30%, o que é muito inferior ao nosso estudo (65,3% 

após 1 ano e 53,07% após 2 anos. No entanto, as cavidades utilizadas no estudo 

anterior foram oclusoproximais e no capítulo 1, somente oclusais, que destaca ainda 

mais a questão das  restaurações oclusais apresentam maior longevidade quando 

comparadas às oclusais-proximais1. 

A localização da restauração (arcada e lado), o volume da cavidade e a 

experiência de cárie da criança não tiveram efeito sobre a falha da restauração. 

Embora o efeito do operador seja freqüentemente citado nos estudos clínicos de 

ART 52,53 não foi encontrada relação entre o operador e a sobrevida das 

restaurações. Os operadores dos três ensaios clínicos aqui expostos foram alunos 

de último ano de graduação e mesmo assim, a sobrevida das restaurações pode ser 

comparável aos resultados de metanálises de restaurações ART1. Isso pode ser 

explicado pelo cuidadoso treinamento laboratorial e clínico dos operadores antes do 

início da pesquisa. 

O cegamento do operador e pacientes, tanto no capítulo 1, quando no capítulo 

2, foi possível graças à disponibilidade de um assistente na hora do desempenho de 

cada restauração. Esse assistente era responsável pela retirada do envelope opaco, 

que continha o material que deveria ser usado em cada criança. Assim, o assistente 

manipulou o material sem que os operadores tivessem conhecimento de qual CIV 

estava sendo usado, e apenas a espátula, contendo o material, foi oferecida ao 

operador. O cegamento dos avaliadores foi possível pela similaridade entre as 

aparências (coloração) de cada material.  

O problema mais comum nos ensaios clínicos é a perda de acompanhamento. 

Pode-se observar que nos três estudos aqui relatados, a taxa de drop-out foi 

extremamente baixa. Isso se deve ao ambiente que este estudo foi realizado 

(escolas) que permitiu ao avaliador buscar informações sobre as crianças. Cada 

escola foi notificada por e-mail sobre o dia da avaliação de cada criança para que 

eles pudessem pedir a seus responsáveis que se certificassem de que a criança não 

iria faltar no dia da avaliação.  

Os resultados dos capítulos 1 e 2 indicam, mais uma vez, que o cimento de 

ionômero de vidro de alta viscosidade (Fuji IX e Ketac Molar) apresentaram 

sobrevida maior quando comparado às outras marcas de CIV presentes no mercado 

brasileiro. Este fator deve ser levado em consideração na escolha do material para 

restaurações oclusais e ocluso-proximais ART em dentes decíduos. 
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No capítulo 3, por outro lado, foram investigados três diferentes materiais, tanto 

em cavidades oclusais, como em cavidades ocluso-proximais. Os resultados 

mostraram que o CAR apresenta menor taxa de sobrevida após 3 anos em 

comparação ao COM e GIC para ambas as restaurações oclusais e oclusoproximal, 

enquanto nenhuma diferença foi encontrada entre GIC e COM. 

A principal razão para o fracasso das restaurações do CAR foi a perda/fratura  

de restauração. O fato que poderia explicar essa baixa sobrevida seria que durante 

a reação de presa do CAR, as partículas de hidroxiapatita interagem com os grupos 

carboxílicos, diminuindo a quantidade de íons disponíveis para interagir com a 

estrutura dental, resultando em menor resistência adesiva, como relatado em 

estudos “in vitro” anteriores28,33.  Outra explicação é que, durante a presa do 

material, criam-se rachaduras internas29 e hipotetizamos que essas rachaduras 

poderiam ser disseminadas levando a uma baixa resistência à fratura do material, 

culminando com a quebra da restauração. 

Durante a fase operatória deste estudo, um fato interessante foi observado 

pelos operadores. Mesmo após a fotopolimerização do material por 60 segundos, o 

CAR ainda apresentava uma consistência macia. De fato, o mesmo foi observado 

em um estudo laboratorial54, no qual nem todas as restaurações do CAR ficaram 

totalmente endurecidas, algumas nem após 40 horas. Segundo os autores, esse 

fenômeno poderia resultar em maior risco de falha de restauração, como observado 

em nosso estudo. 

Mesmo com a menor sobrevida apresentada pelo Glass Carbomer, a sobrevida 

geral das restaurações oclusais foi de 74,1% e 50,7% para oclusoproximais. Mesmo 

os operadores do presente estudo sendo estudantes de graduação, os valores de 

sobrevida obtidos foram superiores aos relatados em uma revisão sistemática1, que 

mostrou uma taxa de sobrevida em 3 anos de 66% para superfície oclusal e 31% 

para restaurações ART envolvendo mais de uma superfície.  

Quando observamos para a sobrevida das restaurações do grupo CIV 

separadamente, a sobrevida é ainda maior (83% para oclusal e 58% para 

oclusoproximal). Esse achado pode ser justificado pelo fato de que eles seguiram 

um treinamento clínico e laboratorial abrangente antes do início do estudo e foram 

supervisionados e assistidos durante todos os tratamentos por um dentista 

especialista em odontopediatria e uma auxiliar em saúde bucal. 
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Quanto à classificação do volume da cavidade utilizada neste estudo, esta foi 

adaptada de uma pesquisa anterior35, mas ao invés de utilizar 5 categorias de 

volume cavitário, utilizamos apenas três. A principal razão para essa decisão foi que 

uma pequena quantidade de restaurações teve volume superior a 30mm3, uma vez 

que evitamos a seleção de lesões de cárie profundas para este estudo. Conforme 

expresso na Tabela 5.2, a análise de regressão de Cox mostrou uma associação 

entre cavidades com volume maior que 20mm3 e menor taxa de falha de 

restaurações oclusoproximal. Uma possível explicação é que pequenas cavidades 

podem levar a pouca visibilidade e dificuldades durante a inserção do material, o que 

poderia comprometer a adaptação do material e criar áreas de fragilidade na 

restauração35,55. 

O compômero é um material restaurador frequentemente utilizado em 

Odontopediatria56,57, porém sua característica hidrofóbica pode comprometer seu 

uso em condições de campo24. Curiosamente, embora os tratamentos tenham sido 

realizados em ambiente escolar, não foi encontrada diferença entre as restaurações 

de CIV e COM. Assim, o COM poderia ser considerada um material alternativo para 

restaurações de ART, especialmente nos casos em que níveis mais elevados de 

estética são necessários. 

Como limitações do estudo descrito no capítulo 3, podemos mencionar que não 

foi possível o cegamento (paciente, operador e avaliador), devido a formas de 

apresentação e inserção diferentes dos materiais, assim como a aparência clínica 

final (coloração e consistência). No entanto, para controlar essa variável, a 

informação sobre qual material seria usado foi dada apenas pelo assistente após o 

preparo da cavidade e o avaliador não tinha acesso prévio ao grupo que aquele 

dente pertencia anteriormente.  

Uma das desvantagens dos materiais utilizados no capítulo 3, é que eles não 

podem ser usados em lugares onde a eletricidade não está disponível, devido à 

necessidade de utilização de amalgamador e fotopolimeralizador.  

Dessa forma, através dos resultados de três ensaios clínicos randomizados,  

fica evidente a importância da escolha do material restaurador para a realização de 

restaurações ART, tanto oclusais quanto oclusoproximais. Materiais alternativos 

nacionais, de baixo custo, não devem ser utilizados para restaurações ART em 

molares decíduos, assim como o material Glass Carbomer. 
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7 CONCLUSÕES 

  

 A sobrevida das restaurações ART em molares decíduos é influenciada pela 

escolha do material restaurador. Os materiais que apresentaram melhores 

resultados nestes ensaios clínicos randomizados foram: Fuji IX (GC Corp), Ketac 

Molar (3M ESPE), Equia Fill (GC Corp) e Dyract (Dentsply).  

 

Capítulo 1: A sobrevida de restaurações oclusais em molares dentes decíduos é 

maior ao utilizar o material Fuji IX (GC Corp) quando comparado aos materiais  

VitroMolar (nova DFL) e Maxxion R (FGM). Não há diferenças entre os materiais 

Maxxion R e VitroMolar.  

 

Capítulo 2: A sobrevida de restaurações oclusoproximais é maior ao utilizar o 

material Ketac Molar (3M ESPE) quando comparado ao VitroMolar (nova DFL). 

 

Capítulo 3: O material Glass Carbomer (GCP Corp) apresenta menor sobrevida 

quando comparado ao cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade - Equia Fill 

(GC Corp) e ao compômero - Dyract (Dentsply), tanto em cavidades oclusais quanto 

em ocluso-proximais. Nenhuma diferença é observada entre o compômero e o 

cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade. 
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APÊNDICE A. CONSORT checklist do Capítulo 1 

 CONSORT 2010 checklist of information to include 
when reporting a randomised trial* 

 

Section/Topic 

Ite
m 
Nº Checklist item 

Repor
ted on 
page 

Nº 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title 27 

1b Structured summary of trial design, methods, results, 
and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) 

15-16 

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale 25-26 

2b Specific objectives or hypotheses 27 

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) 

including allocation ratio 
27 

3b Important changes to methods after trial commencement 
(such as eligibility criteria), with reasons 

27-28 

Participants 4a Eligibility criteria for participants 28-29 

4b Settings and locations where the data were collected 29 

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to 
allow replication, including how and when they were 
actually administered 

29-31 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary 
outcome measures, including how and when they were 
assessed 

33 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, 
with reasons 

- 

Sample size 7a How sample size was determined 27 

7b When applicable, explanation of any interim analyses 
and stopping guidelines 

- 

Randomisation:   28 
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation 

sequence 
 

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as 
blocking and block size) 

28 

 Allocation 
concealmen
t 
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 

28 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who 
enrolled participants, and who assigned participants to 
interventions 

28 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to 
interventions (for example, participants, care providers, 
those assessing outcomes) and how 

28 
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11b If relevant, description of the similarity of interventions 33 

Statistical 
methods 

12a Statistical methods used to compare groups for primary 
and secondary outcomes 

33 

12b Methods for additional analyses, such as subgroup 
analyses and adjusted analyses 

 

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 

35 

13b For each group, losses and exclusions after 
randomisation, together with reasons 

35 

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up  

14b Why the trial ended or was stopped - 

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical 
characteristics for each group 

36 

Numbers 
analysed 

16 For each group, number of participants (denominator) 
included in each analysis and whether the analysis was 
by original assigned groups 

35 

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) 

37-38 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and 
relative effect sizes is recommended 

- 

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including 
subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 
pre-specified from exploratory 

- 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group 
(for specific guidance see CONSORT for harms) 

- 

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, 

imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses 
63-67 

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial 
findings 

63-67 

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits 
and harms, and considering other relevant evidence 

64 

Other information 
 

Registration 23 Registration number and name of trial registry 27 

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available 14 

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of 
drugs), role of funders 

- 

 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and 

Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also recommend reading CONSORT 

extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, 

herbal interventions, and pragmatic trials. Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date 

references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org. 

http://www.consort-statement.org/
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APÊNDICE B. CONSORT checklist do Capítulo 2 

  CONSORT 2010 checklist of information to include 
when reporting a randomised trial* 

 

Section/Topic 

Ite
m 
Nº Checklist item 

Repor
ted on 
page 

Nº 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title 39 

1b Structured summary of trial design, methods, results, 
and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) 

15-16 

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale 25-26 

2b Specific objectives or hypotheses 39 

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) 

including allocation ratio 
39 

3b Important changes to methods after trial commencement 
(such as eligibility criteria), with reasons 

- 

Participants 4a Eligibility criteria for participants 40 

4b Settings and locations where the data were collected 41 

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to 
allow replication, including how and when they were 
actually administered 

41-42 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary 
outcome measures, including how and when they were 
assessed 

42 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, 
with reasons 

- 

Sample size 7a How sample size was determined 41 

7b When applicable, explanation of any interim analyses 
and stopping guidelines 

41 

Randomisation:    
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation 

sequence 
41 

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as 
blocking and block size) 

41 

 Allocation 
concealmen
t 
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 

 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who 
enrolled participants, and who assigned participants to 
interventions 

41 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to 
interventions (for example, participants, care providers, 
those assessing outcomes) and how 

41 
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11b If relevant, description of the similarity of interventions - 

Statistical 
methods 

12a Statistical methods used to compare groups for primary 
and secondary outcomes 

42 

12b Methods for additional analyses, such as subgroup 
analyses and adjusted analyses 

42 

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 

44 

13b For each group, losses and exclusions after 
randomisation, together with reasons 

44 

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up - 

14b Why the trial ended or was stopped - 

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical 
characteristics for each group 

45 

Numbers 
analysed 

16 For each group, number of participants (denominator) 
included in each analysis and whether the analysis was 
by original assigned groups 

44 

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) 

46 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and 
relative effect sizes is recommended 

46 

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including 
subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 
pre-specified from exploratory 

46 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group 
(for specific guidance see CONSORT for harms) 

- 

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, 

imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses 
63-67 

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial 
findings 

63-67 

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits 
and harms, and considering other relevant evidence 

63-67 

Other information 
 

Registration 23 Registration number and name of trial registry 39 

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available 39 

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of 
drugs), role of funders 

14 

 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and 

Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also recommend reading CONSORT 

extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, 

herbal interventions, and pragmatic trials. Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date 

references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org. 

http://www.consort-statement.org/
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APÊNDICE C. CONSORT checklist do Capítulo 3 

 

  CONSORT 2010 checklist of information to include 
when reporting a randomised trial* 

 

Section/Topic 

Ite
m 
Nº Checklist item 

Repor
ted on 
page 

Nº 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title 49 

1b Structured summary of trial design, methods, results, 
and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) 

15-16 

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale 25-26 

2b Specific objectives or hypotheses 49 

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) 

including allocation ratio 
49 

3b Important changes to methods after trial commencement 
(such as eligibility criteria), with reasons 

- 

Participants 4a Eligibility criteria for participants 50 

4b Settings and locations where the data were collected 50 

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to 
allow replication, including how and when they were 
actually administered 

50-51 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary 
outcome measures, including how and when they were 
assessed 

49 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, 
with reasons 

- 

Sample size 7a How sample size was determined 51 

7b When applicable, explanation of any interim analyses 
and stopping guidelines 

51 

Randomisation:   51 
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation 

sequence 
 

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as 
blocking and block size) 

51 

 Allocation 
concealmen
t 
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 

51 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who 
enrolled participants, and who assigned participants to 
interventions 

51 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to 
interventions (for example, participants, care providers, 
those assessing outcomes) and how 

51 
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11b If relevant, description of the similarity of interventions - 

Statistical 
methods 

12a Statistical methods used to compare groups for primary 
and secondary outcomes 

55-56 

12b Methods for additional analyses, such as subgroup 
analyses and adjusted analyses 

56 

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 

58 

13b For each group, losses and exclusions after 
randomisation, together with reasons 

58 

Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up - 

14b Why the trial ended or was stopped - 

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical 
characteristics for each group 

51-52 

Numbers 
analysed 

16 For each group, number of participants (denominator) 
included in each analysis and whether the analysis was 
by original assigned groups 

58 

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) 

51-52 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and 
relative effect sizes is recommended 

- 

Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including 
subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 
pre-specified from exploratory 

51-52 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group 
(for specific guidance see CONSORT for harms) 

- 

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, 

imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses 
63-67 

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial 
findings 

63-67 

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits 
and harms, and considering other relevant evidence 

63-67 

Other information 
 

Registration 23 Registration number and name of trial registry 49 

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available 49 

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of 
drugs), role of funders 

14 

 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and 

Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also recommend reading CONSORT 

extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, 

herbal interventions, and pragmatic trials. Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date 

references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org. 

http://www.consort-statement.org/
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ANEXO A. Parecer do Comitê de Ética da FOUSP para o estudo 1. 
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ANEXO B. Parecer do Comitê de Ética da FOUSP para o estudo 2. 

  



92 

 



93 

 

ANEXO C. Parecer do Comitê de Ética da FOUSP para o estudo 3. 
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