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RESUMO 

 

 
O tratamento restaurador atraumático constitui-se numa abordagem de 

cuidados minimamente invasivos que objetivam a prevenção e interrupção da 

progressão da cárie dentária. Não existe na literatura estudo clínico randomizado em 

dentes decíduos comparando restaurações de classe II de ART, com e sem 

retenções adicionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de sulcos de 

retenção proximal sobre as taxas de sobrevida das restaurações classe II de ART 

em dentes decíduos, usando cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade e 

alta resistência flexural. Foram incluídas 183 crianças com idade entre 4 a 7 anos, 

com boa saúde geral, 1 a 4 cavidades de classe II em molares decíduos sem 

envolvimento pulpar ou dor de dente. Dessas crianças, 300 dentes foram 

randomizados e distribuídos em dois grupos, conforme o índice de cárie da criança e 

o tamanho da cavidade a ser restaurada. Os grupos foram: controle – restaurações 

de ART classe II convencionais (Grupo 1, n=150) e teste – restaurações de ART 

classe II contendo sulcos de retenção proximais (Grupo 2, n=150). Cada um dos 

grupos seguiu procedimentos clínicos padronizados. No grupo teste as retenções 

foram realizadas com colher de dentina modificada no ângulo gengivo-

vestibular/lingual até 0,5 mm da junção amelo-dentinária da margem oclusal. Após 6 

e 12 meses 130 restaurações do Grupo 1 e 110 restaurações do Grupo 2 foram 

examinadas de forma cega utilizando os critérios do ART Frencken adaptado e do 

USPHS modificado. Para a taxa de sobrevida das restaurações foi utilizado o teste de 

Kaplan-Meier (p<0,05). Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,70) 

utilizando os critérios do ART, sendo que as taxas de sobrevida encontradas para 

ambos os grupos foram superiores a 90%. O mesmo resultado foi observado em 

todos os critérios (cor, descoloração marginal, recidiva de cárie, forma anatômica, 

integridade marginal e textura superficial) USPHS (p>0,05). Os principais motivos de 

falhas das restaurações foram perda total ou parcial da restauração (84%), seguido de 

inflamação pulpar (16%). Conclui-se que as restaurações classe II de ART com sulcos 

de retenção proximal apresentaram taxa de sobrevida semelhantes às restaurações 

sem retenção após 6 e 12 meses.  

 
Palavras-chave: Cavidades ocluso-proximais. Dente decíduo. Cimento de ionômero 

de vidro. Tratamento restaurador atraumático. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Randomized clinical trial of multiple surface ART restorations with and without 

proximal retentions in primary teeth 

 

The atraumatic restorative treatment is an approach of minimally invasive 

care that aims to prevent and interrupt the progression of dental caries. There is no 

randomized clinical trial in primary teeth with multiple surface ART restorations, with 

and without additional retentions. The aim of this study was to evaluate the effect of 

proximal retention grooves on the survival rates of occlusoproximal ART restorations 

in primary teeth using high viscosity glass ionomer cement with high flexural strength. 

A total of 183 children aged 4 to 7 years, with good general health, 1 to 4 

occlusoproximal cavities in primary molars without pulp involvement or tooth pain 

were included. Of these children, three hundred teeth were randomized and alocated 

into two groups, according to the child's caries index and the size of the cavity to be 

restored. The groups were: control - conventional occlusoproximal ART restorations 

(Group 1, n=150) and test - occlusoproximal ART restorations containing proximal 

retention grooves (Group 2, n=150). The procedures of both groups followed 

standardized steps. In the test group the retentions were performed with a modified 

dentin spoon at the gingival-vestibular / lingual angle up to 0.5 mm from the amelo-

dentin junction of the occlusal margin. After 6 and 12 months 130 restorations in 

Group 1 and 110 restorations in Group 2 were examined (blind) using the modified 

ART Frencken criteria and the modified USPHS criteria. The Kaplan-Meier test was 

performed for the survival rate of the restorations (p<0.05). There was no significant 

difference between groups (p=0.70) using the ART criteria, and the survival rates 

found for both groups were greater than 90%. The same results was observed for all 

USPHS criteria (color, marginal discoloration, secondary decay, anatomical form, 

marginal integrity and surface texture) (p>0.05). The main reasons for restorations 

failure were total or partial loss of restoration (84%), followed by pulpal inflammation 

(16%). It was concluded that multiple surface ART restorations with proximal 

retention grooves presented similar survival rates to non-grooves restorations after 6 

and 12 months.  

 

Keywords: Occlusoproximal cavities. Tooth decay. Glass ionomer cement. 

Atraumatic restorative treatment. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 
Grande parte da população mundial, principalmente nos países em 

desenvolvimento, ainda apresenta sinais e sintomas da doença cárie, por mais que a 

etiologia e os fatores que contribuem para o aparecimento e desenvolvimento dessa 

doença estejam amplamente conhecidos e divulgados (ANTUNES et al., 2003; 

RIDELL; OLSSON; MEJÀRE, 2008; ROBERTSON et al., 2017). Tem-se sugerido 

que para o controle da doença cárie é necessário realizar o seu diagnóstico precoce 

e utilizar técnicas voltadas para a prevenção e tratamento que preservem ao máximo 

as estruturas dentárias (SMALES; WEBSTER; LEPPARD, 1991). O conceito de 

preparo da cavidade de “Black” com a máxima intervenção para prevenção e 

retenção mecânica foi superado, não somente pelo preparo mais conservador, mas 

também pelo advento dos materiais adesivos, (BLACK, 1936) e surgiu um novo 

conceito com técnicas de preparo mínimo de cavidade (TYAS et al., 2000). Esse 

conceito foca na preservação dos tecidos duros do dente e na promoção da 

remineralização da dentina afetada abaixo da lesão cariosa (TYAS et al., 2000). 

Dessa forma, os tratamentos contemporâneos em Odontopediatria buscam técnicas 

restauradoras com máxima prevenção e mínima intervenção, sendo o tratamento 

restaurador atraumático (ART) uma das abordagens de tratamento existentes que se 

encaixam nesta filosofia (BONIFÁCIO et al., 2010). Além disso, o ART tem sido 

descrito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como um dos tratamentos 

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

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

desenvolvido pela OMS para adaptar a odontologia convencional à filosofia da 

Atenção Primária de Saúde, em locais de difícil acesso. Assim, este pacote incluí 

tratamentos de emergência (Oral Urgent Treatment – OUT), tais como extrações de 

dentes que são realizadas para aliviar a dor dos pacientes; o tratamento da cárie 

com instrumentos manuais (Atraumatic Restorative Treatment – ART) para remoção 

seletiva da cárie, que é então preenchido com um material adesivo; e a terapia com 

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

pasta de dentes com flúor para a prevenção de lesões de cárie dentária (FDI 

WORLD DENTAL FEDERATION, 2015). 
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O ART foi desenvolvido em meados da década de 1980 para evitar a 

extração de dentes cariados de pacientes em áreas de pouco acesso, nas quais 

recursos como eletricidade e equipamentos dentários com rotação não eram 

facilmente disponíveis (FRENCKEN et al., 1996; FRENCKEN, 2009). Considerado 

uma abordagem preventiva e restauradora para o tratamento da cárie dentária, o 

ART inclui uma técnica simples com o selamento das fossas e fissuras propensas a 

cárie (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996), e a escavação da lesão de cárie 

dentinária cavitada, com instrumentos manuais, seguida de sua restauração 

(FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1998; FRENCKEN et al., 1998). O ART foi 

originalmente desenvolvido e introduzido em populações economicamente 

subdesenvolvidas com recursos limitados (FRENCKEN et al., 1996). O alto índice de 

aceitação pelo paciente e a melhora na sua qualidade de vida (PAULA et al., 2012), 

por reduzir a ansiedade e medo frente ao tratamento (CARVALHO et al., 2009; 

FRENCKEN, 2014) e por ser menos doloroso do que o tratamento convencional, 

sendo raramente necessário o uso de anestesia local, fez com que a indicação do 

ART se ampliasse. Atualmente sua utilização também é indicada em países 

industrializados, sendo recomendado especialmente para crianças muito pequenas 

que estão sendo introduzidas no atendimento odontológico (LO; HOLMGREN, 2001; 

LOUW et al., 2002; HONKALA et al., 2003; SCHRIKS; VAN AMERONGEN, 2003; 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY COUNCIL ON CLINICAL 

AFFAIRS, 2005-2006; VAN 'T HOF et al., 2006), pacientes que vivenciaram medo 

extremo ou ansiedade com procedimentos dentários (MJÖR; GORDAN, 1999; 

SCHRIKS; VAN AMERONGEN, 2003), pacientes com necessidades especiais 

(MJÖR; GORDAN, 1999; PILOT, 1999), idosos e residentes em casa de repouso 

(HONKALA; HONKALA, 2002; LO et al., 2006), e pacientes de consultório de alto 

risco à cárie que podem se beneficiar do ART (HONKALA et al., 2003; AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY COUNCIL ON CLINICAL AFFAIRS, 2005-

2006). 

O cimento de ionômero de vidro (CIV) é o material restaurador recomendado 

para a técnica de ART devido a suas características biológicas satisfatórias, tempo 

de processamento e de preparo favoráveis, capacidade de liberação de fluoreto e 

baixo custo. Além disso, possui características de compatibilidade térmica 

semelhantes ao dente e forma ligações estáveis com os tecidos dos dentes em 
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condições ambientais normais (HATTAB; AMIN, 2001; BONIFÁCIO et al., 2009; 

GUGLIELMI et al., 2011). A literatura mostra melhores propriedades físico-

mecânicas e maiores taxas de sobrevida de restaurações que utilizam CIV de alta 

viscosidade quando comparado ao CIV de baixa viscosidade (FRENCKEN et al., 

2004; VAN DUINEN et al., 2005). No que diz respeito a forma de apresentação, os 

CIV encapsulados contêm relações pó / líquido pré-medidas que asseguram tempos 

de mistura definidos, consistências corretas da manipulação e resultados previsíveis 

quando comparados aos CIV manipulados manualmente (BILLINGTON; WILLIAMS; 

PEARSON, 1990; KEMOLI et al., 2011). Os recém-desenvolvidos ionômeros de 

vidro de alta viscosidade encapsulados têm sido comercializados, mostrando in vitro 

propriedades mecânicas melhoradas em comparação aos ionômeros de vidro de 

alta viscosidade não encapsulados (MOLINA et al., 2013). Dentre os CIV de alta 

viscosidade recentes, destaca-se o sistema encapsulado Equia (GC, Tóquio, Japão) 

que mostrou-se com melhores propriedades mecânicas, incluindo maior resistência 

flexural em comparação com outro ionômero encapsulado (Chemfil Rock) e com 

ionômeros não encapsulados (Fuji9 Gold Label e Ketac Molar Easymix) (MOLINA et 

al., 2013). 

Duas revisões sistemáticas com meta-análise mostraram que as 

restaurações de ART realizadas com CIV de alta viscosidade apresentam taxas de 

sobrevida/sucesso semelhantes à abordagem convencional utilizando resina 

composta ou amálgama para restaurações ocluso-proximais em dentes decíduos e 

podem ser sugeridas como uma boa opção de tratamento (RAGGIO et al., 2013; 

TEDESCO et al., 2017). Por outro lado, em outra meta-análise, concluiu-se que a 

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

permanentes é alta, mas as de múltiplas faces em dentes decíduos posteriores é 

baixa (DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012). As razões para as baixas taxas de 

sobrevida de restaurações de ART de múltiplas faces em dentes decíduos, 

diagnosticadas como perda parcial ou completa das restaurações, podem estar 

relacionadas a indicação incorreta da técnica, às diferentes técnicas de execução do 

ART e/ou experiência do operador durante o processo de restauração, qualidade do 

material restaurador e cárie dentária secundária (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999; 

FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 2008). Atualmente os estudos buscam encontrar 

novas alternativas que possam proporcionar maior longevidade às restaurações 
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classe II de ART em molares decíduos. Hesse et al. (2016) buscaram comparar duas 

técnicas de inserção diferentes para o cimento de ionômero de vidro no tratamento 

restaurador atraumático proximal e dois materiais diferentes de proteção superficial. 

Os resultados mostraram que a taxa de sobrevida das restaurações de ART 

proximais foi influenciada positivamente pela técnica de inserção do material em 

dupla camada (1ª camada mais fluida e 2ª camada do CIV com consistência 

normal). Além disso, a aplicação de um protetor de superfície de nano partículas 

aumentou a longevidade das restaurações de ART proximais convencionais.  

Outra alternativa para aumentar a sobrevida das restaurações de múltiplas 

faces de ionômero de vidro seria a confecção de nichos de retenção próximos da 

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

instrumentos manuais (NAVARRO et al., 2013). Em estudo prévio, constatou-se que 

a substituição dos instrumentos rotatórios por instrumentos manuais na realização 

de retenção adicional nas paredes vestibular e lingual da caixa proximal de 

cavidades de classe II, aumentou significativamente a resistência à fratura destas 

restaurações (NAVARRO et al., 2013). No entanto, não existe na literatura estudo 

clinico randomizado em dentes decíduos com restaurações de classe II de ART, 

com e sem retenções proximais. 

Dessa forma, este estudo pretende estabelecer a eficácia da técnica do ART 

associada à realização de retenções adicionais nas caixas proximais em molares 

decíduos com cavidades de classe II restaurados com ionômero de vidro de alta 

viscosidade, com ótimas propriedades mecânicas, disponível no mercado. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
A cariologia evoluiu consideravelmente nos últimos 30 anos, com avanços 

científicos no conhecimento do processo de cárie em termos de sua patogênese, 

sua transmissão, o processo de desmineralização e remineralização e o mecanismo 

de ação do flúor (FEATHERSTONE; DOMÉJEAN, 2012). Além disso, houve um 

grande desenvolvimento tecnológico em Biomateriais, equipamentos para a 

detecção de lesões de cárie e métodos para o preparo de cavidades 

(FEATHERSTONE; DOMÉJEAN, 2012). O conhecimento científico, combinado com 

o desenvolvimento tecnológicos impõe um modelo terapêutico baseado na 

prevenção e tratamento pelo método menos invasivo. Este modelo de cuidado 

"racional" é conhecido como odontologia de intervenção mínima e é aplicável não 

apenas à cariologia, mas também à periodontia e a todas as outras áreas de 

odontologia (BOWLEY, 2002; SHEIHAM, 2002; ELDERTON, 2003). 

 

 

2.1  ODONTOLOGIA DE INTERVENÇÃO MÍNIMA (IM) 

 

O conceito de Odontologia de Intervenção Mínima (IM) é baseado em todos 

os fatores que afetam o início e progressão da doença cárie e, portanto, integra 

conceitos de prevenção, controle e tratamento. A área de atuação da intervenção 

mínima é amplo, incluindo a detecção de lesões o mais cedo possível, a 

identificação de fatores de risco (avaliação de risco de cárie) e a implementação de 

estratégias preventivas e educação em saúde para o paciente. Quando os efeitos da 

doença estão presentes, na forma de uma lesão cariosa, são necessárias outras 

estratégias terapêuticas, mas neste caso as soluções devem ser menos invasivas, 

tais como remineralização, selantes terapêuticos e terapias restauradoras que visam 

conservar a quantidade máxima de tecido dentário sadio (TYAS et al., 2000; 

MURDOCH-KINCH; MCLEAN, 2003; FEATHERSTONE; DOMÉJEAN, 2012). 

As abordagens de tratamento conservador recomendadas para as lesões 

dentinárias cavitadas (TYAS et al., 2000; MICKENAUTSCH, 2005), compartilham 

uma característica importante, a preservação da maior quantidade de estrutura 
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dentária sadia possível (RICKETTS; PITTS, 2009). No entanto, elas diferem na 

forma de realização do procedimento, por exemplo, diferentes instrumentos podem 

ser usados para abrir e limpar cavidades (LOUW et al., 2002). Comprovou-se que os 

instrumentos manuais podem preservar mais tecido dentário do que instrumentos 

rotatórios (BANERJEE; KIDD; WATSON, 2000; CELIBERTI; FRANCESCUT; LUSSI, 

2006), mas a escavação manual de tecido cariado é um procedimento muito mais 

demorado (BANERJEE; KIDD; WATSON, 2000; RAHIMTOOLA; VAN 

AMERONGEN, 2002; YIP et al., 2002; CELIBERTI; FRANCESCUT; LUSSI, 2006). A 

utilização de instrumentos rotatórios resulta em menor tempo clínico do que a 

utilização de um gel para remoção químico-mecânica de cárie (BANERJEE; KIDD; 

WATSON, 2000; NADANOVSKY; COHEN CARNEIRO; SOUZA DE MELLO, 2001). 

Portanto, ao decidir qual a abordagem mais apropriada para um paciente, é de suma 

importância que os dentistas conheçam as opções de tratamento e as etapas 

envolvidas na realização de cada um dos procedimentos, bem como estejam 

familiarizados com suas vantagens e limitações (FRENCKEN; LEAL, 2010). 

 

 

2.2 TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO – ATRAUMATIC 

RESTORATIVE TREATMENT (ART) 

 

O Tratamento restaurador atraumático (ART) foi desenvolvido na década de 

1980, mas incorpora todos os princípios de uma filosofia de atendimento 

odontológico que acabou por ser conhecida como Mínima Intervenção – MI 

(DAWSON; MAKINSON, 1992a, 1992b). Embora desenvolvido originalmente em 

resposta à necessidade de fornecer tratamento restaurador e preventivo eficaz em 

comunidades carentes de acesso limitado, que não teriam a possibilidade de 

receber atendimento odontológico convencional, ao longo das últimas duas décadas, 

a abordagem ART tornou-se um fenômeno mundial (HOLMGREN; ROUX; 

DOMÉJEAN, 2013). 

O ART é uma abordagem minimamente invasiva tanto para prevenir a cárie 

dentária como para interromper sua progressão. Consiste em dois componentes: 

selamento de lesões de cárie de fossas e fissuras e restauração de lesões de 

dentina cavitadas com materiais adesivos. A aplicação de um selante de ART 
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envolve a aplicação de um cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade que é 

empurrado para as fossas e fissuras sob a pressão dos dedos. Já a restauração de 

ART envolve a remoção seletiva de tecido cariado do dente, com instrumentos 

manuais, seguida pela restauração da cavidade com um material dental adesivo que 

simultaneamente sela quaisquer fossas e fissuras remanescentes, que permaneçam 

em risco (FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 2008; HOLMGREN; ROUX; 

DOMÉJEAN, 2013). Esta definição implica que, se qualquer outro método para 

preparar a cavidade é utilizado, por exemplo, a utilização de instrumentos rotatórios 

para abrir uma cavidade ou a utilização de material restaurador não adesivo, isso 

não pode ser considerado como ART nem o termo “ART modificado” deve ser 

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

O medo/ansiedade e a dor/desconforto relacionados aos tratamentos 

dentários são fenômenos multifatoriais que podem afetar negativamente a vida de 

um indivíduo. Assim, os dentistas devem ser capazes de identificar e estar 

preparados para tratar pacientes temerosos de uma forma que reduza os seus 

níveis de ansiedade em relação ao tratamento odontológico (LEAL; ABREU; 

FRENCKEN, 2009). O ART é considerado uma alternativa para estes pacientes por 

causar menos desconforto que outras abordagens convencionais (CARVALHO et 

al., 2009; GOUD et al., 2012; FRENCKEN; FLOHIL; BAAT, 2014). O componente 

"atraumático" da técnica pode ser compreendido a partir de diferentes perspectivas, 

tais como a preservação do tecido dentário e o conforto dos pacientes. Sem dúvida, 

por usar apenas instrumentos manuais para abrir e limpar a cavidade preserva maior 

quantidade de tecido dentário do que a abordagem tradicional, que recomenda o uso 

da broca (VAN AMERONGEN; RAHIMTOOLA, 1999). O ART também tem a 

capacidade de ser mais confortável para os pacientes, uma vez que o ruído e as 

vibrações relacionadas com o aparelho rotatório estão ausentes. Este efeito 

"atraumático" é ainda reforçado pelo fato de que a anestesia local raramente é 

necessária na abordagem do ART (LOUW et al., 2002; FRENCKEN; VAN 

AMERONGEN, 2008). Isto indica que o ART é um tratamento que inflige apenas um 

baixo nível de trauma sobre o paciente. Finalmente, uma vez que os pacientes estão 

mais relaxados quando a técnica de ART é utilizada no tratamento, isso pode 

também reduzir o stress do operador, tornando o método também menos traumático 

para os dentistas, do que os métodos tradicionais (MICKENAUTSCH; FRENCKEN; 
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VAN'T, 2007). Assim sendo, os resultados positivos da técnica e a alta aceitação 

pelos pacientes e profissionais resultaram na ampliação de sua indicação e uso, 

sendo atualmente empregada em várias situações, seja em campo, saúde publica 

ou em consultórios particulares, assim como para pacientes da primeira infância, 

pacientes fóbicos, idosos, pacientes especiais, entre outros (PILOT, 1999; LEAL; 

ABREU; FRENCKEN, 2009; MASSARA et al., 2012). 

 

 
2.3  MATERIAIS RESTAURADORES – CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO (CIV) 

 

O primeiro material utilizado em conjunto com a abordagem ART foi um 

cimento de carboxilato. Este material foi logo substituído por cimento de ionômero de 

vidro de média viscosidade (CIVmv) no final dos anos oitenta. Como a técnica de 

ART foi idealizada inicialmente para locais sem infraestrutura ou até mesmo sem 

energia elétrica, os cimentos de ionômero de vidro (CIV) quimicamente ativados 

foram os materiais de escolha para esse tratamento, uma vez que não necessitavam 

de qualquer método auxiliar para a reação de presa (FRENCKEN et al., 1996). 

Naquela época, os CIVmv foram utilizados principalmente para preencher cavidades 

em faces de dentes com pouco esforço mastigatório, como nas superfícies 

vestibulares, onde permaneceram por muito tempo (WILSON; MCLEAN, 1988). 

Dadas as circunstâncias em que os dentes cariados eram rotineiramente extraídos 

para aliviar a dor, o preenchimento de uma cavidade limpa com instrumentos 

manuais, com um ionômero de vidro de viscosidade média em uma superfície 

mastigatória (oclusal) foi considerado aceitável. Logo se percebeu que as 

restaurações realizadas usando este tipo de material surtiu efeito melhor do que o 

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

Esta observação levou os fabricantes a melhorarem as características físicas dos 

CIVs, resultando na comercialização de cimentos de ionômeros de vidro de alta 

viscosidade (CIVav). Uma meta-análise sobre a eficácia das restaurações de ART 

mostrou que as restaurações de superfície única de ART usando CIV de alta 

viscosidade sobreviveram significativamente mais tempo do que restaurações 

usando ionômeros de vidro de média viscosidade (VAN 'T HOF et al., 2006). Isto 

implica que os ionômeros de vidro de média viscosidade não devem ser utilizados 

com o ART na prática (FRENCKEN, 2010). As taxas de sobrevida de restaurações 
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de ART de superfície única usando ionômeros de vidro de alta viscosidade nos 

dentes decíduos e permanentes posteriores são altas e atendem às especificações 

da American Dental Association (ADA) (VAN 'T HOF et al., 2006). Adicionalmente, 

as restaurações de ART usando ionômero de vidro de alta viscosidade foram mais 

custo-efetivas após 2 anos quando comparadas às restaurações de amálgama 

(ESTUPINAN-DAY; MILNER; TELLEZ, 2006). Esses resultados mostram que a 

abordagem de ART usando ionômeros de vidro de alta viscosidade produz 

restaurações de qualidade em cavidades de superfície única nos dentes decíduos 

posteriores (FRENCKEN, 2010). Entretanto, as taxas de sobrevida de restaurações 

de superfície múltipla de ART usando ionômeros de vidro de alta viscosidade nos 

dentes decíduos posteriores não atendem às especificações da ADA (VAN 'T HOF 

et al., 2006). 

Embora os cimentos de ionômero de vidro tenham um número de 

propriedades benéficas, estas nem sempre podem ser suficientes para a sua 

indicação irrestrita. Apesar disso, os CIVs ganharam seu lugar na odontologia 

restauradora em países de baixa, média e alta renda e certamente em combinação 

com a abordagem de ART (FRENCKEN, 2010). Desde então, os CIVs estão sendo 

cada vez mais utilizados na prática clínica, sendo, muitas vezes, citados como 

substitutos do amálgama ou das resinas compostas (FORSTEN; MOUNT; KNIGHT, 

1994; FRANKENBERGER; SINDEL; KRÄMER, 1997; BERG, 1998; CROLL, 1998). 

No entanto, a fim de produzir restaurações confiáveis e duradouras de ART, o 

dentista precisa ter habilidades e compreensão adquiridas a respeito desse material 

(GROSSMAN; MICKENAUTSCH, 2002; FRENCKEN, 2010). Alguns profissionais 

não conseguem adequar-se ao uso dos ionômeros de vidro, aparentemente devido a 

problemas de padronização de dosagem e manipulação do material (GUGLIELMI et 

al., 2011). Os CIV encapsulados têm a vantagem de manter a proporção de 

pó/líquido fixa recomendada pelo fabricante, otimizando as propriedades do material 

(KILPATRICK; MCCABE; MURRAY, 1994; MORABITO; DEFABIANIS, 1997; 

MITCHELL; ORR; RUSSELL, 1998; NOMOTO; MCCABE, 2001). A mistura 

mecânica garante uma mistura consistente e efetiva do pó do cimento com o líquido 

(BROOKS et al., 1997; MORABITO; DEFABIANIS, 1997). De forma geral, tem 

havido uma melhoria nas propriedades do CIV encapsulado quando comparado com 

o CIV não encapsulado (VERBEECK et al., 1993; KILPATRICK; MCCABE; 
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MURRAY, 1994; MILLER et al., 1995; BROOKS et al., 1997; MITCHELL; DOUGLAS, 

1997; MITCHELL; ORR; RUSSELL, 1998; NOMOTO; MCCABE, 2001;). Além disso, 

a encapsulação e a mistura mecânica reduziram significativamente os níveis de 

micro-infiltração marginal em restaurações de classe II realizadas com CIVs 

convencionais comparados aos não encapsulados (FERREIRA et al., 2007). Porém, 

esses materiais não podem ser utilizados em campo, pois a energia elétrica faz-se 

necessária para a manipulação, além de apresentarem alto custo para serem 

utilizados em larga escala (FERREIRA et al., 2007). 

Uma excelente opção para melhorar a sobrevida de restaurações de ART 

seria o uso de CIV de alta viscosidade encapsulado pelas inúmeras vantagens que 

já foram mencionadas anteriormente. O CIV de alta viscosidade encapsulado está 

no mercado há quase duas décadas e superam os seus equivalentes misturados à 

mão em relação a gama de relações de mistura de pó a líquido encontradas 

rotineiramente (DOWLING; FLEMING, 2008, 2009). Portanto, se houver eletricidade 

disponível, os CIV encapsulados de alta viscosidade são preferíveis aos CIV 

misturados à mão para realizar a técnica de ART. O estudo em que o CIV de alta 

viscosidade encapsulado foi utilizado com ART mostrou uma taxa de sobrevida 

acumulada para restaurações de ART de superfície única e múltipla de 85% e 77% 

após 5 anos (FARAG et al., 2009). 

Molina et al. (2013) compararam a performance de CIV encapsulados 

usados para ART. Para isso testou a diferença entre as resistências à tração 

diametral, à compressão e à flexão de dois CIV encapsulados (Sistema EQUIAFil e 

Chemfil Rock) e dois CIV não encapsulados (Fuji 9 Gold Label e Ketac Molar 

Easymix). Os dois CIV encapsulados de alta viscosidade apresentaram valores de 

ensaio significativamente mais elevados para as resistências à tração, à flexão e à 

compressão diamétricas do que os CIV de alta viscosidade não encapsulados. O 

sistema EQUIAFil apresentou pontuações médias significativamente maiores para 

resistência à tração diametral e flexão quando comparado ao Chemfil Rock. 

O sistema EQUIAFil tem mostrado resultados clínicos muito promissores. 

Um estudo mais recente, que comparou clinicamente restaurações com o sistema 

EQUIAFil e com resina composta, evidenciou que ambos os materiais mostraram um 

bom desempenho clínico para a restauração de dentes posteriores durante a 

avaliação de 6 anos, tanto para classe I como para classe II (GURGAN et al., 2016), 
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sendo que nenhum dos materiais mostrou-se superior ao outro (GURGAN et al., 

2016). Outro estudo comparou o sistema EQUIAFil com outro CIV encapsulado 

(Riva SC), concluindo que o sistema EQUIAFil foi mais bem sucedido do que o Riva 

SC no que diz respeito à cor, adaptação marginal, forma anatômica e taxa de 

retenção após um período de seis anos de avaliação clínica (TÜRKÜN; KANIK, 

2016). 

Cabe ressaltar, que os cimentos de ionômero de vidro (CIV) são tidos como 

materiais ideais para a técnica ART, devido às propriedades físico-químicas 

inerentes a eles, tais como adesividade química à estrutura dental, compatibilidade 

biológica e liberação de íons flúor, que contribui para seu efeito preventivo, 

beneficiando não somente o dente restaurado, mas também as superfícies vizinhas 

à restauração (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999). A adesão dos CIV é dada por meio 

de ligações químicas, e não de maneira mecânica como os materiais resinosos. Os 

valores de adesão, porém, são bem menores quando comparados com os adesivos 

dentinários e, em muitos testes de adesão, seja de tração ou cisalhamento, 

encontram-se valores baixos quando se avaliam os ionômeros (MATHIAS, 1998). 

Porém, quando os corpos de prova são avaliados em lupa estereoscópica 

(MATHIAS, 1998; THEAN; MOK; CHEW, 2000; RAGGIO, 2001; PEREIRA et al., 

2002), em microscopia eletrônica de varredura (NASSIF, 2003) ou microscopia de 

transmissão (TANUMIHARJA et al., 2001), observa-se a permanência do CIV na 

superfície dentária (esmalte ou dentina), sugerindo que o baixo valor de adesão não 

é o valor real, pois, na realidade, o cimento fraturou, sendo medido o valor de 

resistência do material, e não a resistência adesiva (PEUTZFELDT, 1996; HOSOYA; 

GARCIA-GODOY, 1998; MATHIAS, 1998). 

Com relação à liberação de flúor, os CIV de alta viscosidade liberam 

quantidades menores de fluoreto ao longo do tempo (UEMATSU et al., 1999; YIP; 

LAM; SMALES, 1999; RAGGIO, 2001), pois essa liberação é dada 

proporcionalmente a solubilidade do cimento (ROTHWELL; ANSTICE; PEARSON, 

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

LAM; SMALES, 1999). Acredita-se que essa propriedade esteja relacionada à maior 

proporção entre pó e líquido ou, ainda, a mudanças na composição desses 

materiais. Outras características importantes do CIV são seu recarregamento e 

posterior liberação para o meio bucal por meio dos produtos fluoretados que o 
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paciente faz uso no cotidiano, tais como dentifrícios, bochechos, aplicações tópicas, 

entre outros, sendo que os ionômeros para o ART também apresentam essa 

capacidade (ROTHWELL; ANSTICE; PEARSON, 1998; UEMATSU et al., 1999; 

RAGGIO, 2001). Apesar dessa diminuição na liberação de fluoreto em relação aos 

materiais convencionais, os CIV indicados para o ART inibiram a formação de lesão 

de cárie artificial in vitro de maneira semelhante a um CIV modificado por resina 

(SMALES; GAO, 2000; TAKEUTI, 2002). 

Os relatos de lesões de cárie dentinária na margem das restaurações de 

ionômero de vidro de ART foi descrito como baixo (TAIFOUR et al., 2002; LO et al., 

2007; FARAG et al., 2009; ZANATA et al., 2011). Esse achado é corroborado pelos 

resultados de uma revisão sistemática que mostraram que restaurações com CIV 

tinham maior efeito preventivo contra a cárie do que restaurações de amálgama 

(MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 2011). 

 

 
2.4  SOBREVIDA DAS RESTAURAÇÕES DE ART 

 

Desde a origem do ART muitas pesquisas foram realizadas com o objetivo 

de avaliar a longevidade das restaurações realizadas por esta técnica. A primeira 

meta-análise sobre a qualidade do tratamento restaurador atraumático (ART) foi 

realizada há quase 10 anos (VAN 'T HOF et al., 2006). Os resultados mostraram 

altas porcentagens de sobrevida de restaurações de ART em cavidades de 

superfície única nos dentes decíduos e permanentes; porcentagens insatisfatórias 

quanto à sobrevida de restaurações de ART em cavidades de múltiplas superfícies 

em dentes decíduos; altas porcentagens de fossas e fissuras livres de lesões 

cariosas e porcentagens de sobrevida significativamente maiores em restaurações 

de ART nas quais foi utilizado CIV de alta viscosidade em comparação ao CIV de 

média viscosidade (VAN 'T HOF et al., 2006). 

Considerando as superfícies oclusoproximais na dentição decídua, a 

longevidade dos materiais restauradores se mostra reduzida quando comparada às 

cavidades oclusais (QVIST et al., 2010). Normalmente, uma alta taxa de falha está 

associada a restaurações de múltipla superfície (HICKEL et al., 2005; KEMOLI; VAN 

AMERONGEN, 2011b). Uma meta-análise (DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012) 
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evidenciou que as taxas de sobrevida de restaurações de ART de superfícies únicas 

e múltiplas em dentes decíduos nos primeiros 2 anos foram de 93% e 62%, 

respectivamente. Na maioria dos estudos selecionados para esta revisão, 

entretanto, as restaurações de ART não foram comparadas com a técnica 

convencional (instrumento rotatório e/ou escavação manual associada com 

restauração de resina, amálgama ou compômero), focando principalmente na 

técnica de ART ou diferentes marcas de CIV. 

As razões para as baixas taxas de sobrevida de restaurações de ART de 

múltiplas faces em dentes decíduos, diagnosticadas como perda parcial ou completa 

das restaurações, podem estar relacionadas a indicação incorreta da técnica, às 

diferentes técnicas de execução do ART e/ou experiência do operador durante o 

processo de restauração, a qualidade do material restaurador e a cárie dentária 

secundária (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999; FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 

2008). 

Em termos de influência dos operadores no desempenho das restaurações 

realizadas com a técnica do ART, os estudos reportaram um efeito direto do 

treinamento prévio dos operadores em relação ao grau de sucesso dessas 

restaurações (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996; MALLOW; DURWARD; 

KLAIPO, 1998; HOLMGREN et al., 2000; MICKENAUTSCH; RUDOLPH, 2001; DE 

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

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

ART foi realizada por operadores inexperientes os resultados, invariavelmente, 

foram estatisticamente piores do que quando os procedimentos foram realizados por 

operadores treinados e experientes (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996; 

MALLOW; DURWARD; KLAIPO, 1998; FRENCKEN; HOLMGREN, 2004;). Por outro 

lado, quando os operadores foram adequadamente treinados não foi detectada 

diferença estatisticamente significante entre o índice de sucesso em relação aos 

operadores (HOLMGREN et al., 2000; DE SOUZA et al., 2003; TAIFOUR et al., 

2003; BRESCIANI et al., 2005; CEFALY et al., 2005; LO et al., 2007). O efeito 

operador sobre o índice de sucesso das restaurações é observado com nitidez nos 

primeiros estudos realizados com a técnica do ART, nos quais os operadores não 

tiveram treinamento clínico específico; ao passo que nos estudos posteriores nos 

quais os operadores participaram de cursos de treinamento voltados à aplicação 
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clínica da técnica, a diferença de desempenho das restaurações não foi observada 

(FRENCKEN et al., 2004). É importante reportar, ainda, que a inexperiência dos 

operadores acarretou prejuízos à longevidade do procedimento restaurador devido à 

remoção insuficiente de tecido cariado, manipulação e inserção incorretas do CIV, 

bem como inadequado controle de umidade (FRENCKEN; HOLMGREN, 2004). Por 

isto, Frencken et al. (2004), reportam a necessidade do prévio treinamento dos 

operadores como fator fundamental ao desempenho dos procedimentos. 

Revisões sistemáticas e meta-análises mostram que a longevidade das 

restaurações de ART em dentes decíduos não são diferentes daquelas produzidas 

usando métodos tradicionais como amálgama (MICKENAUTSCH; YENGOPAL; 

BANERJEE, 2010; MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 2012), compômero (LOUW et 

al., 2002) ou resina composta (EDEN et al., 2006; ERSIN et al., 2006; RAGGIO et 

al., 2013). Como os resultados de inúmeras pesquisas mostram que o ART já se 

apresenta sólido e bem sedimentado em relação às cavidades oclusais, em dentes 

decíduos e permanentes (HOLMGREN et al., 2000; FRENCKEN et al., 2004; 

MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 2011; DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012), o 

foco principal da pesquisa contemporânea está voltado às superfícies ocluso-

proximais (RAGGIO et al., 2013). Por apresentar uma longevidade menor, há certa 

resistência na comunidade científica em indicar restaurações de ART nas cavidades 

ocluso-proximais de dentes decíduos (FRENCKEN, 2014). Uma revisão sistemática 

com meta-análise mais recente concluiu que as restaurações ART têm taxa de 

sobrevida semelhante à do tratamento convencional e podem ser consideradas uma 

opção para restaurar as cavidades ocluso-proximais em molares decíduos, mesmo 

que estas apresentem menores taxas de sobrevida em relação às cavidades 

oclusais, sugerindo que talvez o real problema seja relacionado com o tipo de 

cavidade e não com a técnica ou o material restaurador (TEDESCO et al., 2017). 

De qualquer forma, estudos recentes buscam encontrar novas alternativas 

que possam proporcionar maior longevidade às restaurações classe II de ART em 

molares decíduos. Hesse et al. (2016) buscaram comparar duas técnicas de 

inserção diferentes para o cimento de ionômero de vidro no tratamento restaurador 

atraumático proximal e dois materiais diferentes de proteção superficial. Os 

resultados mostraram que a taxa de sobrevida das restaurações de ART proximais é 

influenciada positivamente pela técnica de inserção do material de dupla camada (1ª 
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camada mais fluida e 2ª camada do CIV com consistência normal), e a aplicação de 

um protetor de superfície de nano partículas aumenta a longevidade das 

restaurações de ART proximais convencionais.  

Como o desenvolvimento de novos ionômeros de vidro de alta viscosidade 

encapsulados possibilitou um aumento na resistência flexural desses materiais 

(MOLINA et al., 2013), outra medida que pode aumentar a sobrevida das 

restaurações de múltiplas faces de ionômero de vidro é a confecção de nichos de 

retenção, próximos da junção amelodentinária, utilizando instrumento rotatório 

(BARATA et al., 2008) ou instrumentos manuais (NAVARRO et al., 2013). 

Barata et al. (2008) investigaram in vitro o efeito de sulcos retentivos 

realizados com instrumento rotatório na resistência à fratura de restaurações de 

cimentos de vidro-ionômero de classe II. Os espécimes foram submetidos a teste de 

resistência à fratura, houve diferença significativa quando comparadas as médias 

agrupadas para o CIV com os sulcos retentivos (p=0,01). Evidenciando que as 

retenções realizadas podem influenciar positivamente a sobrevida das restaurações. 

As ranhuras de retenção feitas com fresas no preparo de restaurações de 

classe II de ionômero de vidro mostraram melhora na resistência à fratura. Na 

abordagem ART, o instrumento manual é obrigatório, assim Navarro et al. (2013) 

realizaram um trabalho para avaliar a influência dos sulcos de retenção na 

resistência à fratura de restaurações de Classe II com ionômero de vidro (CIVs) 

encapsulado – Chemfil Rock e EQUIAFil, utilizando instrumentos manuais. A 

significância estatística superior foi demonstrada quando foram realizados sulcos 

retentivos para ambos os materiais, não havendo diferença entre os materiais. 

Dessa forma, conclui-se que as ranhuras de retenção feitas com instrumentos 

manuais melhoraram a resistência à fratura de restaurações de classe II da ART. 

Não existe na literatura estudo clinico randomizado em dentes decíduos com 

restaurações de classe II de ART, com e sem retenções proximais. 

Diante da revisão de Literatura apresentada, observa-se que o tratamento 

restaurador atraumático tem várias indicações que se adequam à Odontopediatria, 

no entanto a sobrevida das restaurações classe II em dentes decíduos é limitada 

sendo necessários mais estudos que proponham formas de melhorar o uso da 

técnica nessas cavidades.   



 



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 
Avaliar o efeito dos sulcos de retenção proximal sobre as taxas de sobrevida 

de restaurações de classe II de ART em dentes decíduos posteriores, usando 

cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade e alta resistência flexural. A 

hipótese nula testada foi de que não há diferença na taxa de sobrevivência 

cumulativa depois de 6 e 12 meses de restaurações de classe II de ART com e sem 

sulcos de retenção na junção amelo-dentinária. 

 



 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
4.1  ASPECTOS ÉTICOS  

 

O protocolo de pesquisa do presente estudo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP e pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CAAE 24012913.0.1001.5417) – Anexo 

A, segundo a resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde. Os convidados e 

seus responsáveis foram informados sobre os dados e riscos da pesquisa e 

somente participaram desta após leitura e assinatura do Termo de Assentimento 

(convidado) – Anexo B, e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(responsável) – Anexo C. 

 

 
4.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O presente estudo clínico foi realizado de forma duplo cego (para paciente e 

avaliador) e randomizada. As restaurações utilizando técnica de ART de classe II em 

dentes decíduos de crianças de 4-7 anos de idade foram realizadas por três 

operadores com cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade e alta resistência 

flexural. Os grupos em estudo foram, grupo controle – Grupo 1 (restaurações de 

ART classe II sem sulcos de retenção proximais) e um grupo teste – Grupo 2 

(restaurações de ART classe II contendo sulcos de retenção proximais). Após um 

período de 6 e 12 meses as restaurações foram analisadas (por dois examinadores, 

distintos em relação aos operadores) utilizando os critérios do ART e do USPHS 

modificados. 

 

 
4.3  AMOSTRA 

 

Considerando-se uma taxa de sobrevida de restaurações classe II de ART 

convencionais de 56% (HILGERT, 2014) e uma taxa de 78% para restaurações com 
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a confecção de retenções adicionais (CEFALY et al., 2013), adicionando mais 1% de 

sucesso ao ano, tendo em vista que o material a ser testado (Equia) é mais 

resistente, esse percentual subiu para 81% (3 anos – serão feitas análises futuras), 

calculou-se a amostra necessária adotando-se um erro alfa de 5% e o poder do 

teste de 80%. Levando em consideração uma possível perda anual de 30% das 

crianças envolvidas (HILGERT, 2014) e uma correção adicional para dependência, 

calculou-se um n total de 147 restaurações para cada um dos grupos envolvidos. 

Para selecionar as 294 cavidades, um levantamento epidemiológico de 

saúde bucal foi realizado (será detalhado a seguir – item 4.6), por uma examinadora 

treinada e calibrada. Esta profissional avaliou aproximadamente 1000 crianças em 

16 diferentes escolas no município de Bauru, Estado de São Paulo. No total, foram 

selecionados 300 dentes de 183 crianças, as quais 90 eram do gênero masculino e 

93 do gênero feminino. 

 

 
4.4  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídas crianças com idade entre 4 e 7 anos, com boa saúde geral, 

e 1 a 4 cavidades de classe II em dentes decíduos sem envolvimento pulpar ou 

relato dor de dente. 

 

 
4.5  CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídas crianças com problemas comportamentais, ou que 

apresentavam dentes com sinais de sepse, mobilidade ou hábitos de oclusão 

paranormais. 

 

 
4.6  LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 

 

O levantamento epidemiológico foi realizado para que fossem coletados 

dados importantes relativos à saúde bucal da criança, além disso, alguns desses 
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dados foram utilizados para randomização dos dentes nos diferentes grupos em 

estudo. O exame dos participantes foi executado nas escolas e/ou instituições, 

preenchidos em uma ficha individual para cada criança e foram avaliados os 

seguintes aspectos (Anexo D): 

• Presença de dor de dente 

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

quantos e quais eram eles. 

• Índice de placa visível (VPI) 

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

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

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

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

dentária. Ao final, para cada criança o VPI foi convertido em um valor percentual, no 

qual somou-se a quantidade de dentes que apresentaram escore 1 e dividiu-se pelo 

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

obtido por 100. 

• Índice de sangramento gengival (GBI) 

A presença ou ausência de sangramento gengival foi avaliada utilizando a 

sonda CPI – Community Periodontal Index (índice periodontal comunitário) da OMS 

(ponta em forma de esfera, com 0,5 mm de diâmetro) nas superfícies vestibulares e 

linguais de todos os dentes, de acordo com os critérios de Ainamo e Bay (1975). 

Nos casos em que ocorreu sangramento até́ 10 segundos após a sondagem foi 

conferido o escore 1 (presença sangramento gengival). Quando não se observou 

sangramento foi dado escore 0 (ausência sangramento gengival). Após o exame de 

todos os dentes, o GBI correspondeu a porcentagem de dentes afetados, somando-

se a quantidade de dentes que apresentaram escore 1 divididos pelo número de 

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

• Diagnóstico de cárie 

Após a conclusão da avaliação de VPI e GBI os dentes foram higienizados 

por um cirurgião-dentista, o qual utilizou uma escova dental com creme dental 
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fluoretado (Colgate Tripla Ação®, 1.450 PPM de flúor) e fio dental. A seguir, 

utilizando-se o índice de cárie CAST (FRENCKEN et al., 2011), cada dente recebeu 

um escore que de 0 a 9, dependendo da gravidade da lesão cariosa (Quadro 1). 

 

Característica Código Descrição 

Hígido 0 Sem evidência visível de lesão cariosa presente. 

Selante 1 Fossas e fissuras cobertas por material selador. 

Restauração 2 Cavidade restaurada. 

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

Dentina 
4 

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

5 Cavitação em dentina. A câmara pulpar está preservada. 

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

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

Perda 8 Dente removido por cárie. 

Outros 9 Não corresponde a nenhuma das descrições anteriores. 

Quadro 1 - Índice CAST 

 

• Tamanho da cavidade 

As lesões de cárie classe II selecionadas foram classificadas quanto ao 

tamanho da cavidade de acordo com três categorias possíveis: 

1 -  pequena (lesão de cárie restringida à área de contato e até ao limite das 

arestas próximo-linguais e próximo-vestibulares); 

2 -  média (lesão de cárie envolvendo mais do que o limite das arestas 

próximo-linguais e próximo-vestibulares em pequena proporção, como 

ilustrado na Figura 1); 

3 -  grande (lesão de cárie envolvendo mais do que o limite das arestas 

próximo-linguais e próximo-vestibulares, em uma proporção maior do 

que a extensão da cavidade média, como ilustrado na Figura 1). 
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Figura 1 - Diagrama mostrando a classificação da extensão da lesão de cárie 

interproximal 

 

 
4.7  RANDOMIZAÇÃO 

 

Após a realização do levantamento epidemiológico das crianças, os dentes 

selecionados foram registrados em uma planilha do Excel para que fossem 

aleatorizados. A randomização estratificada foi executada para subdividir as 

cavidades classe II entre os dois grupos em estudo de forma homogênea. O 

tamanho da cavidade e a experiência de cárie (média de ceos/CPOS) foram as 

variáveis de estratificação, nesta ordem. O dado de ceos/CPOS foram obtidos a 

partir da conversão do índice CAST da criança, obtido no levantamento 

epidemiológico relatado anteriormente. 

 

 
4.8  PROTOCOLOS DE TRATAMENTO 

 

Todo o tratamento restaurador foi realizado nas instalações das escolas ou 

na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru – 

Universidade de São Paulo (FOB-USP), por três operadores devidamente treinados 

e calibrados. Cada um dos procedimentos clínicos do estudo seguiu um protocolo 

padronizado, detalhado a seguir: 
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• Grupo 1: restauração classe II de ART sem sulco retentivo 

-  Colocação da criança na cadeira ou na mesa; 

-  fotografia do dente a ser tratado; 

-  isolamento o campo operatório com rolos de algodão; 

-  avaliação da lesão de cárie com instrumentos manuais (poderia ser 

necessário ampliar a entrada da cavidade); 

-  checagem se os instrumentos estavam afiados (afiação na pedra Norton 

dos instrumentos a cada cinco atendimentos); 

-  remoção da dentina cariada com colheres de dentina (início na junção 

amelo-dentinária); 

-  quebra do esmalte sem suporte; 

-  remoção da dentina cariada remanescente (tomando cuidado especial 

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

dentina possível); 

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

seguida por uma seca; 

-  condicionamento (ácido poliacrílico), passando uma bolinha de algodão 

na cavidade durante 15 segundos; 

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

segundos; 

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

-  colocação do sistema de matriz de aço e cunha de madeira; 

-  manipulação mecânica das cápsulas do Equia Fil por 10 segundos; 

-  inserção imediata do Equia Fil em 10 segundos, colocando a ponta da 

seringa na parte inferior da cavidade e preenchendo-a para além de seus 

limites, até que o material se estendesse sobre as fissuras adjacentes; 

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

segundos; 
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-  remoção do excesso de ionômero de vidro com instrumentos de corte 

manual e um explorador na crista marginal; 

-  remoção da matriz; 

-  verificação da oclusão; 

-  verificação do ponto de contato com fio dental; 

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

com rolos de algodão, aplicação do Equia Coat e fotopolimerização por 20 

segundos; 

-  desenho no formulário de registro, da localização exata da restauração 

(diferenciando a restauração do selamento das fissuras adjacentes). 

• Grupo 2: restauração classe II de ART com sulcos retentivos 

-  Colocação da criança na cadeira ou na mesa; 

-  fotografia do dente a ser tratado; 

-  isolamento do campo operatório com rolos de algodão; 

-  avaliação a lesão de cárie com instrumentos manuais (poderia ser 

necessário ampliar a entrada da cavidade); 

-  checagem se os instrumentos estavam afiados (afiação na pedra Norton 

dos instrumentos a cada cinco atendimentos); 

-  remoção da dentina cariada com colheres de dentina (início na junção 

amelo-dentinária); 

-  quebra do esmalte sem suporte; 

-  remoção da dentina cariada remanescente (tomando cuidado especial 

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

dentina possível); 

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

número 15L (SSWhite), localizados no sentido M-D aproximadamente 0,5 

mm da junção amelodentinária. A retenção se estendeu do ângulo 

gengivo-vestibular ou gengivo-lingual até 0,5 mm da junção 
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amelodentinária da margem oclusal. Os sulcos de retenção terão 

aproximadamente 0,8 mm de profundidade e 0,8 mm de largura; 

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

seguida por uma seca; 

-  condicionamento (ácido poliacrílico), passando uma bolinha de algodão 

na cavidade durante 15 segundos; 

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

segundos; 

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

-  colocação do sistema de matriz de aço e cunha de madeira; 

-  manipulação mecânica das cápsulas do Equia Fil por 10 segundos; 

-  inserção imediata do Equia Fil em 10 segundos, colocando a ponta da 

seringa na parte inferior da cavidade e preenchendo-a para além de seus 

limites, até que o material se estendesse sobre as fissuras adjacentes; 

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

segundos; 

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

manual e um explorador na crista marginal; 

-  remoção da matriz; 

-  verificação da oclusão; 

-  verificação do ponto de contato com fio dental; 

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

com rolos de algodão, aplicação do Equia Coat e fotopolimerização por 20 

segundos; 

-  desenho no formulário de registro, da localização exata da restauração 

(diferenciando a restauração do selamento das fissuras adjacentes). 

Durante o tratamento restaurador, o tempo do procedimento foi 

cronometrado, considerando o intervalo de tempo entre o momento que o dentista 
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removia os instrumentos da bandeja até quando os instrumentos eram devolvidos à 

bandeja. O tempo foi avaliado em dois momentos: 

- tempo de limpeza: desde o momento que o dentista removia os 

instrumentos da bandeja até que terminasse a limpeza da cavidade 

(Grupo 1) e, ou os sulcos de retenção (Grupo 2); 

- tempo de restauração: desde a colocação da matriz e cunha até a 

verificação da oclusão e do contato proximal e quando os instrumentos 

estivessem de volta na bandeja. 

A documentação fotográfica foi realizada antes e após o tratamento e no 

controle clínico de 6 e 12 meses. Para tal foi utilizada a máquina Nikon D60, com 

lente Medical Nikkor Lens 120 mm f/4.0 IF no maior aumento de 32 vezes, com 

auxílio de um espelho fotográfico. 

Além das restaurações que foram realizadas para a pesquisa, os 

pesquisadores se comprometeram a solucionar os problemas de saúde bucal que o 

sujeito da pesquisa apresentasse. Desta forma os três profissionais operadores, 

quando houve necessidade e colaboração dos pais em trazer os filhos à Clínica de 

Odontopediatria da FOB-USP, realizaram o tratamento restaurador de toda a 

cavidade bucal da criança. 

 

 
4.9 TREINAMENTO DOS EXAMINADORES, OPERADORES, ASSISTENTES E 

AVALIADORES 

 

Examinadores foram treinados para usar o instrumento CAST e a anotação 

dos dados, enquanto os operadores foram treinados na aplicação da técnica do 

ART. Estas atividades foram realizadas no Centro de Pesquisa Clínica da Faculdade 

de Odontologia de Bauru, sob orientação e supervisão da Professora Doutora Maria 

Fidela de Lima Navarro e Jo Frencken. Durante a reunião central, o estudo em todo 

o seu conteúdo foi explicado para todos os examinadores, operadores, avaliadores e 

pessoal de apoio. 
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4.10  COEFICIENTE DE CONFIABILIDADE 

 

A confiabilidade intra-examinador (coeficientes Kappa) no diagnóstico de 

cárie e na classificação do tamanho das cavidades foi avaliada em 20% dos sujeitos. 

Sendo conferido um Kappa intra-examinador > 0,8. 

A confiabilidade intra e inter-examinador (coeficientes Kappa) na avaliação 

das restaurações de ART após 6 e 12 meses foi realizada em 20% dos sujeitos. 

Sendo conferido um Kappa intra e inter-examinador > 0,8. 

 

 
4.11  AVALIAÇÃO 

 

Este estudo é duplo cego, nem os sujeitos da pesquisa, nem os 

examinadores sabem a que grupo pertencem os dentes que foram restaurados. O 

exame para avaliação das restaurações foi realizado por dois avaliadores calibrados. 

Foram realizadas avaliações aos 6 e 12 meses. Os dados de cada paciente 

foram anotados em fichas clínicas individuais (Anexo D) para análise de associações 

de fatores locais com a longevidade das restaurações. 

Para auxiliar na análise, o registro das restaurações foi realizado na ficha de 

avaliação, em um gráfico no qual o operador desenhou a extensão e localização da 

restauração e dos selantes adjacentes na superfície do dente. Esse registro foi 

necessário para distinguir se a falha foi na restauração ou na extensão do selante do 

ART (Anexo D). 

Nas restaurações classe II, a largura e profundidade dos defeitos marginais, 

o desgaste superficial e excesso ou falta de material foram medidos com auxílio de 

sonda periodontal CPI.  

As restaurações foram avaliadas utilizando os critérios do ART (FRENCKEN 

et al., 1996) e do USPHS (RYGE, 1980) modificados (Quadros 2 e 3, 

respectivamente), conforme descrito por Zanata et al. (2011). 
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Código Descrição Definição 

1 Restauração presente e correta Sucesso 

2 
Pequeno defeito marginal e/ou desgaste com menos de 0,5 mm; sem necessidade de 

reparo. 
Sucesso 

3 Defeito marginal superior a 0,5 mm. Necessidade de reparo. Falha 

4 Desgaste superior a 0,5 mm. Necessidade de reparo. Falha 

5 Presença de cárie na interface da restauração. Necessidade de reparo. Falha 

6 Fratura da restauração e/ou dente. Necessidade de reparo. Falha 

7 Restauração ausente (perda completa). Falha 

8 Restauração ausente, outro tratamento restaurador foi realizado. Falha 

9 Dente ausente devido à extração. Falha 

10 Sintomatologia dolorosa ou envolvimento pulpar. Falha 

Quadro 2 - Critério de Frencken adaptado 

 

Critério Código e descrição Definição 

Cor 

Alfa (A) – Restauração combina perfeitamente com a tonalidade da estrutura 
dentária adjacente, praticamente imperceptível ao exame visual. 

Ideal 
Sucesso 

Bravo (B) – Discrepância discreta entre a cor do material e da estrutura 
dentária. 

Satisfatória 
Sucesso 

Charlie (C) – Discrepância grosseira entre a cor do material e da estrutura 
dentária. 

Inaceitável 
Falha 

Descoloração 
marginal 

Alfa (A) – Não há evidência de descoloração na interface. 
Ideal 

Sucesso 

Bravo (B) – Descoloração limitada a porção mais superficial da interface. 
Satisfatória 

Sucesso 

Charlie (C) – Descoloração evidente e com penetração em direção pulpar. 
Inaceitável 

Falha 

Recidiva de 
cárie 

Alfa (A) – não há evidência de cárie ao longo da interface. 
Ideal 

Sucesso 

Charlie (C) - presença de cárie ao longo da interface. 
Inaceitável 

Falha 

Forma 
anatômica 

Alfa (A) – Restauração mantém continuidade com a estrutura dentária. 
Ideal 

Sucesso 

Bravo (B) – Presença de sub-contorno sem exposição de dentina. 
Satisfatória 

Sucesso 

Charlie (C) – Perda de material expondo dentina. 
Inaceitável 

Falha 

Integridade 
marginal 

Alfa (A) – Ausência de fenda detectável visualmente. 
Ideal 

Sucesso 

Bravo (B) – Evidência visual de fenda ou descontinuidade sem exposição de 
dentina. 

Satisfatória 
Sucesso 

Charlie (C) – Evidência de fenda com exposição de dentina. 
Inaceitável 

Falha 

Delta (D) – Fratura ou perda da restauração. 
Inaceitável 

Falha 

Textura 
superficial 

Alfa (A) – Textura similar a do esmalte, verificada visualmente ou pelo uso de 
sonda. 

Ideal 
Sucesso 

Bravo (B) – Superfície áspera. 
Satisfatória 

Sucesso 

Charlie (C) – Superfície rugosa o suficiente para impedir o deslize da sonda, 
presença de fendas, bolhas. 

Inaceitável 
Falha 

 Ausência do dente ou substituição por outro tratamento. 
Inaceitável 

Falha 

Quadro 3 - Critério USPHS-RYGE adaptado 
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Ao final dessas avaliações, o dente também era classificado quanto à 

qualidade da restauração, podendo receber um dos três escores: ideal (escore 1 de 

Frencken adaptado e escore Alfa em todos os critérios de USPHS-RYGE adaptado, 

com exceção da cor); satisfatória (escore 2 de Frencken e escore bravo de USPHS-

RYGE adaptado, com exceção da cor); e inaceitável (escore 3 ou mais de Frencken 

e Charlie e Delta de USPHS-RYGE adaptado, com exceção da cor). 

Para o critério de ART de Frencken adaptado foi considerado sucesso os 

Códigos 1 e 2. Os códigos de 3 a 10 foram classificados como insucesso. Com 

relação ao critério USPHS-RYGE adaptado os códigos Alfa e Bravo foram 

considerados sucesso, e os códigos Charlie e Delta classificou-se como insucesso. 

Quanto à qualidade da restauração, as classificadas como ideal ou satisfatória eram 

consideradas sucesso, enquanto que as inaceitáveis foram tidas como insucesso. 

 

 
4.12  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após os dados serem coletados e transferidos para a planilha do Excel, foi 

utilizado o software Sigmaplot versão 12.3 (2011 Systat Software, Germany) para 

análise estatística. 

Para confirmar se as características de idade, CPOS/ceos, índice de placa 

(VPI), índice de sangramento gengival (GBI), tempo de limpeza e tempo de 

restauração, se distribuíam igualmente entre os grupos em estudo foi utilizado o 

teste T com nível de significância 5%. 

Para análise do Sucesso e Insucesso das restaurações aos 6 e 12 meses 

relacionada a diversos fatores, tais como: operador, contato olcusal, contato 

proximal, lado (direito ou esquerdo), arcada (superior ou inferior), anestesia e 

cooperação do paciente, foi utilizado o teste do Qui-quadrado com nível de 

significância 5%. 

O Teste T também foi utilizado para verificar a associação entre sucesso e 

insucesso com o índice de placa (VPI) e o índice de sangramento gengival (GBI) 

(p<0,05). 
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A análise do tipo de falha mais prevalente aos 6 e 12 meses com relação 

aos grupos em estudo foi realizada pelo teste do Qui-quadrado (p<0,05). 

O Teste de Kaplan-Meier foi utilizado para avaliar a taxa de sobrevida para 

os grupos aos 6 e 12 meses em relação aos critérios: ART (Frencken adaptado), 

USPHS – adaptado (cor, descoloração marginal, recidiva de cárie, forma anatômica, 

integridade marginal, textura superficial), e para a qualidade da restauração 

(p<0,05). 
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5  RESULTADOS 

 

 
5.1  ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Para este estudo clínico foram avaliadas 1000 crianças (de 4 a 7 anos) de 

aproximadamente 16 escolas públicas do município de Bauru, sendo selecionadas 

183 crianças, 90 do gênero masculino e 93 do gênero feminino, com 300 dentes que 

respeitavam os critérios de inclusão da amostra.  

Durante os meses de avaliação, se a criança tivesse sido avaliada ao menos 

uma vez ela foi incluída na análise estatística baseada na análise por intenção de 

tratar, que consistia na imputação de dados nas avaliações ausentes, de forma que 

se repetia a informação anterior. Foram imputados dados em 26,66% da amostra, ou 

seja, dos 240 dentes que foram analisados 64 foram perdidos aos 12 meses (31 

dentes do Grupo 1 e 33 dentes do Grupo 2). 

Dentre as crianças selecionadas e tratadas (n=300), 60 dentes não foram 

avaliados em nenhum dos momentos da avaliação (nem aos 6 e nem aos 12 

meses), havendo uma perda de seguimento final de 20% da amostra. Destas, 20 

pertenciam ao Grupo 1 (sem retenção) e 40 pertenciam ao Grupo 2 (com retenção), 

não havendo influência na perda desses dentes no desequilíbrio da uniformidade da 

amostra. Cabe ressaltar, ainda, que desses 60 dentes que não foram avaliados em 

nenhum dos momentos da avaliação, 36 dentes ainda não haviam atingido o tempo 

de avaliação de 6 meses, pois as restaurações eram recentes. Os outros 24 dentes 

foram perdas de seguimento por algumas razões: a criança foi transferida de escola, 

ou faltou no dia da avaliação. 

A relação inicial dos dentes avaliados até a relação dos dentes 

acompanhados aos 6 e 12 meses está descrita no fluxograma indicado pelo 

CONSORT (http://www.consort-statement.org) (Figura 2). 
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Nota:  Razões para perda de seguimento: transferência de escola; falta do aluno no dia da avaliação; não estava no período 

de avaliação (restauração recente). Os alunos que possuíam ao menos uma avaliação foram incluídos pela análise 
por intenção de tratar. Os alunos que não estavam presentes em nenhuma das avaliações foram excluídos da 
análise n=60. 

Figura 2 - Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos 

 

Não foi encontrada diferença entre os grupos com relação à idade das 

crianças, ao CPOS/ceos, índice de placa (VPI) e Índice de sangramento gengival 

(GBI) (p>0,05), o que caracteriza uniformidade da amostra (Tabelas 1 e 2). 

Avaliados para elegibilidade (n=1000) 

Excluídos (n=700) 
- Não se encaixavam nos critérios de 

inclusão (n=674) 
- Desistiram de participar (n=26) 
- Outras razões (n=0) 

Total avaliado (n=99) 
Perda de seguimento (n=31) 

Total avaliado (n=130) 
Perda de seguimento (n=20) 

Alocados para o Grupo 1 – 
sem retenção (n=150) 

Total avaliado (n=110) 
Perda de seguimento (n=40) 

Alocados para o Grupo 2 – 
com retenção (n=150) 

Total avaliado (n=77) 
Perda de seguimento (n=33) 

ALOCAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO (6 MESES) 

Randomizados (n=300) 

INCLUSÃO 

Critérios de inclusão: 
- Idade entre 4 e 7 anos; 
- 1 a 4 cavidades de classe II 

em dentes decíduos;  
- Sem envolvimento pulpar ou 

dor de dente. 

Analisados (n=130) 
Excluídos da análise (n=20) 

Analisados (n=110) 
Excluídos da análise (n=40) 

ANALISADOS 

ACOMPANHAMENTO (12 MESES) 
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Tabela 1 -  Valores da média e desvio padrão dos valores da idade e CPOS/ceos dos pacientes dos 
grupos 1 e 2 

Grupos n Idade  p CPOS/ceos p 

Grupo 1 130 6,43 (± 0,67) 
0,40 

17,18 (± 12,52) 
0,20 

Grupo 2 110 6,36 (± 0,72) 19,54 (± 16,39) 

Test T, p<0,05. 

 

Tabela 2 - Valores da média e desvio padrão dos índices de placa e índice de sangramento gengival 
dos pacientes dos grupos 1 e 2 

Grupos n 
Índice de placa (VPI) 

% 
p 

Índice de 
sangramento gengival 

(GBI) % 
p 

Grupo 1 130 43 (± 25) 
0,86 

11 (± 13) 
0,42 

Grupo 2 110 44 (± 26) 12 (± 17) 

Test T, p<0,05. 

 

Com relação ao tempo de limpeza da cavidade (em segundos), o Grupo 2 

resultou em tempo significativamente maior que o Grupo 1 (p<0,05), diferença esta 

esperada, sendo maior o tempo gasto no Grupo 2, pois era realizada uma retenção 

adicional (Tabela 3). Não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

quanto ao tempo de restauração da cavidade (em segundos) (p>0,05). 

 

Tabela 3 -  Valores médios e desvio padrão do tempo de limpeza e do tempo de restauração dos 
dentes tratados nos grupos 1 e 2 

Grupos n 
Tempo de limpeza 

(segundos) 
p 

Tempo de restauração 
(segundos) 

p 

Grupo 1 130 570,86 (± 305,14) 
0,04* 

911,52 (± 390,88) 
0,45 

Grupo 2 110 651,07 (± 313,78) 876,09 (± 332,55) 

*Símbolo que demonstra ocorrência de diferença estatisticamente significativa (Test T, p<0,05). 

 

 
5.2  SUCESSO E INSUCESSO DAS RESTAURAÇÕES 

 

O sucesso das restaurações foi considerado a partir do critério de Frencken 

adaptado (apresentados no item 4.11 no Material e Métodos, Quadro 2) quando se 

mantiveram intactas ou apresentaram defeitos marginais ou desgastes superficiais 

menores de 0,5 mm, sem necessidade de reparo. 
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Dentre as variáveis analisadas aos 6 e 12 meses: operador, contato oclusal, 

contato proximal, lado (direito ou esquerdo), arcada (superior ou inferior), anestesia 

e cooperação do paciente (Tabela 4); foi encontrada associação em relação ao 

sucesso ou insucesso apenas para os operadores aos 6 meses (p=0,002) e entre a 

arcada superior e inferior aos 12 meses (p=0,04). 

Quando avaliou-se (Test T) a associação entre sucesso e insucesso das 

restaurações com o índice de placa (VPI) e índice de sangramento gengival (GBI) 

aos 6 e 12 meses, não houve diferença estatística significativa com relação ao 

desfecho das restaurações (p>0,05). 

 

Tabela 4 - Análise das falhas nas restaurações e fatores associados 

Tempo 6 Meses 12 Meses 

Variável 
Sucesso 

n (%) 
Insucesso 

n (%) 
p 

Sucesso 
n (%) 

Insucesso 
n (%) 

p 

Operador 
1 173 (92,52) 14 (7,48) 

0,002* 
162 (86,63) 25 (13,36) 

0,06 2 31 (88,58) 4 (11,42) 28 (80) 7 (20) 
3 12 (66,67) 6 (33,33) 12 (66,67) 6 (33,33) 

Contato oclusal 
Sim 209 (89,7) 24 (10,3) 

0,79 
195 (83,69) 38 (16,31) 

0,52 Não 7 (100) 0 (0) 7 (100) 0 (0) 

Contato proximal 
Sim 199 (90,04) 22 (9,96) 

0,75 
185 (83,71) 36 (16,29) 

0,73 Não 17 (89,47) 2 (10,53) 17 (89,47) 2 (10,53) 

Lado 
Direito 98 (89,09) 12 (10,91) 

0,82 
90 (81,81) 20 (18,19) 

0,46 Esquerdo 118 (90,76) 12 (9,24) 112 (86,15) 18 (13,85) 

Arcada 
Superior 106 (92,98) 8 (7,02) 

0,21 
102 (89,47) 12 (10,53) 

0,04* Inferior 110 (87,30) 16 (12,70) 100 (79,36) 26 (20,64) 

Anestesia 
Sim 11 (91,66) 1 (8,34) 

0,76 
11 (91,66) 1 (8,34) 

0,74 Não 205 (89,91) 23 (10,09) 191 (83,77) 37 (16,23) 

Cooperação 
Sim 185 (90,68) 19 (9,32) 

0,58 
173 (84,80) 31 (15,20) 

0,69 Não 31 (86,11) 5 (13,89) 29 (80,55) 7 (19,45) 

*Símbolo que demonstra ocorrência de diferença estatisticamente significativa (Teste do Qui-quadrado, p<0,05). 

 

Os principais motivos de falhas das restaurações foram perda total ou parcial 

da restauração, seguido de inflamação pulpar. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos com relação ao tipo de falha encontrado aos 6 e 12 

meses (p>0,05). 
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5.3  SOBREVIDA DAS RESTAURAÇÕES 

 

Com relação a sobrevida das restaurações de ART, os índices de sucesso 

aos 12 meses utilizando o critério do ART (FRENCKEN et al., 1996) e o critério 

USPHS estão especificados na Tabela 5 em valores percentuais.  

 

Tabela 5 - Percentual de sucesso por grupo das restaurações aos 12 meses, de acordo com o indíce 
de Frencken adaptado e USPHS 

Grupos 
Frencken USPHS 

ART Cor DM RC FA IM TS 

Grupo 1 91% 93% 94% 97% 92% 92% 94% 

Grupo 2 92% 96% 96% 98% 93% 93% 96% 

ART= tratamento restaurador atraumático; DM= descoloração marginal; FA= forma anatômica; IM= integridade marginal; 
RC= recidiva de cárie; TS= textura superficial; USPHS= U.S. Department of Health and Human Services. 

 

As curvas de sobrevida são apresentadas nas Figuras 3 a 10. A sobrevida 

das restaurações avaliadas utilizando os critérios do ART (FRENCKEN et al., 1996) 

está disposta na Figura 3, não houve diferença significativa na sobrevida do Grupo 2 

em relação ao Grupo 1 (p=0,70). Com relação ao critério USPHS as curvas de 

sobrevida são apresentadas para: cor, descoloração marginal, recidiva de cárie, 

forma anatômica, integridade marginal e textura superficial (Figuras 4 a 9). Não foi 

encontrada diferença significativa entre os grupos para as taxas de sobrevida das 

restaurações em nenhum dos critérios (p>0,05). 

Quanto a qualidade da restauração (Figura 10) também não houve diferença 

significativa entre os grupos para a taxa de sobrevida das restaurações (p>0,05). As 

taxas de sucesso das restaurações aos 12 meses nesse critério foram de 92% para 

ambos os grupos. 
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Figura 3 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de ART 
de Frencken adaptado (p=0,70) 

 

 

Figura 4 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de cor 
(USPHS) (p=0,06) 
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Figura 5 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de 
descoloração marginal (USPHS) (p=0,19) 

 

  

Figura 6 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de 
recidiva de cárie (USPHS) (p=0,54)  
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Figura 7 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de forma 
anatômica (USPHS) (p=0,59) 

 

 

Figura 8 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de 
integridade marginal (USPHS) (p=0,55) 
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Figura 9 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação ao critério de textura 
superficial (USPHS) (p=0,19) 

 

 

Figura 10 - Curvas de sobrevida referente aos dois grupos em relação à qualidade da 
restauração (p=0,87) 
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6  DISCUSSÃO 

 

 
6.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Desde a sua concepção, a abordagem do ART tem sido consistentemente 

objeto de investigação, no intuito de colocar a técnica dentro de uma base de 

evidência científicas. Como resultado disso, a abordagem do ART tem evoluído e 

melhorado. Existe agora uma base de dados sólida, confiável e cada vez maior 

sobre as aplicações clínicas do ART. No entanto, isso não deve levar à 

complacência entre a comunidade de pesquisa, uma vez que alguns aspectos do 

ART ainda merecem atenção e investigação (HOLMGREN; FIGUEREDO, 2009). Os 

resultados de inúmeras pesquisas mostram que o ART apresenta alto índice de 

sucesso em relação às cavidades oclusais em dentes decíduos e permanentes 

(HOLMGREN et al., 2000; FRENCKEN et al., 2004; MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 

2011; DE AMORIM; LEAL; FRENCKEN, 2012), sendo que o foco principal da 

pesquisa contemporânea está voltado às superfícies ocluso-proximais (RAGGIO et 

al., 2013). Estudos recentes evidenciaram que as restaurações de ART têm taxa de 

sobrevida semelhante à do tratamento convencional com resina ou amálgama e 

podem ser consideradas uma opção para restaurar as cavidades ocluso-proximais 

em molares decíduos, mesmo que estas apresentem menores taxas de sobrevida 

em relação a cavidades oclusais, uma vez que não foi inferior a técnica convencional 

(RAGGIO et al., 2013; TEDESCO et al., 2017). Por isso, o que se sugere é que 

talvez o real problema seja relacionado com o tipo de cavidade (RAGGIO et al., 

2013; TEDESCO et al., 2017). Porém, por apresentar uma longevidade menor, há 

certa resistência na comunidade científica em indicar restaurações de ART nas 

cavidades ocluso-proximais de dentes decíduos (FRENCKEN, 2014). Assim, existe a 

necessidade de estudos que investiguem melhores propostas para mudar esse 

conceito, propondo alternativas que possam aumentar a longevidade dessas 

restaurações de superfície múltipla, nesse sentido foi desenvolvido o presente 

estudo. 

As ranhuras de retenção feitas com instrumento rotatório em restaurações 

de classe II de ionômero de vidro mostraram melhora na resistência à fratura 
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(BARATA et al., 2008). A substituição dos instrumentos rotatórios por instrumentos 

manuais, confirmou que a realização de retenção adicional nas paredes vestibular e 

lingual da caixa proximal de cavidades de classe II, aumentou significativamente a 

resistência à fratura destas restaurações (NAVARRO et al., 2013). Entretanto, 

ambos estudos foram realizados in vitro, e levando-se em conta que o 

comportamento de materiais restauradores na cavidade bucal depende de um 

processo complexo e dinâmico, no qual envolve cargas mastigatórias em conjunto a 

um ambiente quimicamente ativo que provocam a degradação das restaurações 

com o passar do tempo (ESQUIVEL-UPSHAW et al., 2012). Por isso no presente 

estudo avaliou-se o efeito dessas retenções adicionais in vivo em cavidade de 

classe II em molares decíduos. 

A opção por utilizar um cimento de ionômero de vidro (CIV) de alta 

viscosidade encapsulado se justifica por três motivos. O primeiro motivo está 

relacionado à técnica, na qual se preconiza a utilização de um ionômero de vidro de 

alta viscosidade (VAN 'T HOF et al., 2006; FRENCKEN, 2010). O segundo, está 

relacionado às propriedades físico-químicas inerentes aos cimentos de ionômero de 

vidro, os quais apresentam inúmeros benefícios, que vão desde a adesão desse 

material até sua capacidade protetora advinda do flúor presente em sua 

composição, que beneficia não somente o dente restaurado, mas também as 

superfícies vizinhas à restauração (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999). Por fim, 

devido ao impacto que a correta manipulação do CIV pelo operador tem na 

qualidade da técnica de ART (GROSSMAN; MICKENAUTSCH, 2002; KEMOLI; VAN 

AMERONGEN; OPINYA, 2009), para evitar possíveis vieses inerentes ao cuidado 

com a manipulação do material, elegeu-se para esse estudo um CIV encapsulado. O 

material de escolha foi o sistema EQUIA Fil® que apresentou ótimas qualidades, com 

desfechos positivos tanto em estudos laboratoriais, como em estudos clínicos 

(MOLINA et al., 2013; GURGAN et al., 2016; TÜRKÜN; KANIK, 2016).  

Uma importante vantagem do sistema EQUIA Fil® é o seu protetor de 

superfície (EQUIA Coat®), que contém uma resina nanoparticulada, que pode 

contribuir significativamente com o aumento da resistência do material às forças 

mecânicas (MOLINA et al., 2013). Sabe-se que a presa do CIV configura como uma 

de suas desvantagens, uma vez que demanda tempo e durante esse período, o 

material pode ter seu teor de água facilmente alterado pela desidratação ou 
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absorção de partículas da saliva (BRITO et al., 2010). Por isso, para evitar a 

contaminação com água e otimizar sua resistência mecânica recomenda-se o 

revestimento das superfícies do ionômero de vidro com protetor de superfície 

(LOHBAUER et al., 2011). Resultados de um estudo in vitro demonstraram que o 

protetor de superfície nanoparticulado de resina (G-Coat Plus®) aplicado sobre o Fuji 

9 Extra, melhorou as propriedades mecânicas do material (BONIFÁCIO; WERNER; 

KLEVERLAAN, 2012). Além disso, um estudo clínico mostrou que o G-Coat Plus® 

influencia positivamente a taxa de sobrevida de restaurações ocluso-proximais de 

ART (HESSE et al., 2016). Segundo o fabricante, este material também possui o 

benefício de vedar fissuras e porosidades superficiais do CIV, promovendo uma 

melhor resistência ao desgaste do material (EQUIA, 2017). 

Considerando que a adesão dos CIV à estrutura dental é dada por meio de 

ligações químicas (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999), o intuito desse trabalho ao 

fazer retenções adicionais nas cavidades ocluso-proximais foi de tentar promover 

uma adesão mecânica nas primeiras horas de presa do material, que é um período 

crítico da adesão. Nesse período, fatores externos que não podem ser controlados 

pela técnica ou pelo operador, como por exemplo, a ingestão de alimentos duros 

logo após o tratamento, podem comprometer a restauração. Kemoli et al. (2011) 

observaram que a taxa de sobrevida das restaurações proximais foi 

significativamente influenciada pela consistência da próxima refeição consumida por 

cada criança, sendo que a refeição de consistência "mais dura" foi associada com 

taxas de sobrevida significativamente mais baixas. A quantidade de forças oclusais 

aplicadas na restauração, particularmente nos estágios iniciais de sua maturação, 

pode influenciar a taxa de sobrevida da restauração (FRENCKEN; HOLMGREN, 

1999; NOMOTO et al., 2004).  

 

 
6.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

6.2.1  Análise descritiva 

 

Para este estudo clínico foram selecionadas 183 crianças (de 4 a 7 anos), 90 

do gênero masculino e 93 do gênero feminino, com 300 dentes que respeitavam os 
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critérios de inclusão da amostra. Ao final de 6 e 12 meses foram avaliados 240 

dentes, sendo 130 pertencentes ao Grupo 1 e 110 pertencentes ao Grupo 2. Não foi 

encontrada diferença entre os grupos com relação à idade das crianças, ao 

CPOS/ceos, índice de placa (VPI) e índice de sangramento gengival (GBI) (p>0,05), 

o que confirmou a uniformidade entre os grupos (Tabela 1 e 2). Ainda que o número 

de dentes não seja exatamente o mesmo em cada grupo, pois parte da amostra 

ainda não atingiu o tempo de avaliação de 6 e 12 meses, esse fator não alterou a 

padronização que foi realizada na randomização dos dentes entre os grupos em 

estudo, principalmente no que diz respeito ao CPOS/ceos das crianças envolvidas. 

O índice de placa (VPI) e índice de sangramento gengival (GBI) não foram utilizados 

na estratificação da amostra, de qualquer forma os grupos em estudos se 

apresentaram homogêneos quanto a estas características que podem influenciar no 

sucesso das restaurações. Estes parâmetros foram avaliados apenas no 

levantamento epidemiológico das crianças em estudo. Entretanto, sugere-se que em 

próximos estudos seja realizada também uma avaliação desses índices no dente a 

ser restaurado previamente ao tratamento. Uma vez que a inflamação gengival tem 

impacto negativo na qualidade de restaurações classe II, pois pode resultar em 

contaminação principalmente durante a colocação da matriz metálica, constituindo 

em um estímulo mecânico que pode provocar sangramento se a área estiver 

inflamada. 

Com relação ao tempo de limpeza da cavidade (em segundos), o Grupo 2 

resultou em tempo significativamente maior que o Grupo 1 (p<0,05), pois era 

realizada uma retenção adicional (Tabela 3). Cabe ressaltar, que apesar de ter 

havido uma diferença de tempo entre os grupos, quando se compara a diferença de 

um para o outro ela é de apenas 80 segundos em média (1,33 minutos). Apesar de 

pouco tempo a retenção adicional leva a um aumento no tempo clínico e estudos 

futuros devem investigar o impacto disso na colaboração do paciente 

odontopediátrico. 

 

 
6.2.2  Sucesso e Insucesso das restaurações 

 

Estudos reportam um efeito direto do treinamento prévio dos operadores em 

relação ao grau de sucesso das restaurações realizadas com a técnica do ART 
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(FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1996; MALLOW; DURWARD; KLAIPO, 1998; 

HOLMGREN et al., 2000; MICKENAUTSCH; RUDOLPH, 2001; DE SOUZA et al., 

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

2005; CEFALY et al., 2005; LO et al., 2007). Por isso, Frencken et al. (2004), 

enfatizam a necessidade do prévio treinamento dos operadores como fator 

fundamental ao desempenho dos procedimentos. No presente estudo, todos os 

operadores passaram por treinamento prévio, entretanto, aos 6 meses um dos três 

operadores obtive menor taxa de sucesso, exatamente este operador era o que 

apresentava menor tempo de experiência em Odontopediatria, 5 anos contra 10 

anos dos outros operadores. Por outro lado, é importante destacar, que a taxa de 

sobrevida das restaurações de ambos os grupos foi elevada (Tabela 5), fato que 

demonstra que essa diferença encontrada entre os operadores não causou impacto 

negativo nos resultados do estudo, tanto é que aos 12 meses essa diferença entre 

os operadores não foi perceptível estatisticamente (p>0,05). 

Esse estudo também encontrou maior sucesso nas restaurações na arcada 

superior (89,47%) em relação à inferior (79,36%) aos 12 meses (Tabela 4). Esse 

resultado corrobora com o achado por Kemoli, Van Amerongen, Opinya (2010), que 

observaram que o isolamento relativo no arco maxilar se mostrou melhor. No 

presente trabalho a expectativa era oposta, uma vez que na arcada inferior pôde-se 

trabalhar com melhor visibilidade e acesso. Mas por outro lado é mais difícil ocorrer 

contaminação no arco superior (KEMOLI; VAN AMERONGEN; OPINYA, 2010). 

Assim, acredita-se que isso ocorreu porque no arco inferior é mais difícil controlar o 

fluxo salivar com isolamento relativo (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999), contudo, se 

houve contaminação, a mesma não foi detectada clinicamente. Provavelmente a 

localização muito cervical de algumas cavidades tenha permitido o acesso salivar, 

mesmo com a utilização de um adequado isolamento relativo e matrizes bem 

adaptadas. Apesar de estudos mostrarem que o isolamento absoluto favorece as 

taxas de sobrevida das restaurações de ART (KEMOLI; VAN AMERONGEN; 

OPINYA, 2010; WANG et al., 2016), no presente trabalho mesmo com isolamento 

relativo as taxas de sobrevida aos 12 meses foram altas (Tabela 5). Esses dados 

diferem dos achados por Carvalho et al. (2010) e Kemoli, Van Amerongen, Opinya 

(2010), que tiveram taxas de sobrevida das restaurações com isolamento relativo de 

39% e 30,8%, respectivamente. É importante destacar também que o uso do 
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isolamento absoluto em Odontopediatria pode levar a um incomodo e desconforto na 

criança, uma vez que requer o uso de anestesia, o que pode muitas vezes 

comprometer a colaboração do paciente. 

Quando se avaliou o efeito da anestesia e cooperação do paciente com 

relação ao sucesso e insucesso das restaurações de ART, observou-se que não 

houve diferença significativa (p>0,05). Entretanto, cabe aqui destacar uma 

informação importante, dos 240 dentes analisados apenas 12 precisaram ser 

anestesiados, e desses 240 dentes também somente em 36 dentes ao realizar a 

técnica não houve cooperação do paciente (Tabela 4). Os achados do presente 

trabalho corroboram com os achados na literatura (CARVALHO et al., 2009; LEAL; 

ABREU; FRENCKEN, 2009; GOUD et al., 2012; FRENCKEN; FLOHIL; BAAT, 2014). 

Sem dúvida, o ART tem a capacidade de ser mais confortável para os pacientes, 

uma vez que o ruído e as vibrações relacionadas com o aparelho rotatório estão 

ausentes. Este efeito "atraumático" é ainda reforçado pelo fato de que a anestesia 

local raramente é necessária na abordagem da técnica (LOUW et al., 2002; 

FRENCKEN; VAN AMERONGEN, 2008; FRENCKEN, 2014). 

Os principais motivos de falhas foram perda total ou parcial da restauração, 

seguido de inflamação pulpar, esse resultado vai de encontro aos achados da 

literatura (BONIFÁCIO et al., 2013; HESSE et al., 2016). Hesse et al. (2016) 

encontraram uma porcentagem de falha por perda total ou parcial da restauração de 

70% e de inflamação pulpar de 14,2%. A baixa sobrevida das restaurações 

proximais em dentes decíduos está associada à presença de “gaps” cervicais 

marginais (KEMOLI; VAN AMERONGEN, 2011a). Outro estudo aponta para o fato 

de que a escolha de cavidades proximais de tamanho médio proporcionam melhores 

taxas de sobrevida para restaurações proximais de ART (KEMOLI; VAN 

AMERONGEN, 2009). Apesar de não ter sido avaliada a associação entre o 

tamanho da cavidade com a sobrevida das restaurações, a escolha das cavidades a 

serem restauradas foram feitas de forma bastante criteriosa pelo avaliador e foi um 

dos itens considerados na randomização estratificada. Todos os tamanhos de 

cavidade foram incluídos, pequenas, médias e grandes, no entanto dentro do 

possível as cavidades profundas foram excluídas na seleção. Por esse motivo 

possivelmente, as taxas de insucesso por inflamação pulpar foram baixas. Kemoli e 

Van Amerongen (2011b) observaram em seu estudo que um examinador treinado e 
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diligente tem uma boa chance de selecionar lesões proximais cariosas restauráveis 

com o uso de abordagem ART, sem a ameaça de envolvimento pulpar dental 

durante a escavação de cárie. Cabe ressaltar também que no presente estudo não 

foi realizada avaliação com métodos complementares de diagnóstico (exame 

radiográfico). Por isso, devido à natureza da pesquisa, alguns dentes com algum 

estágio de inflamação da polpa podem ter sido incluídos. Assim, pode-se inferir que 

os dentes que tiveram inflamação pulpar em estágios iniciais do estudo 

supostamente já tinham algum grau de inflamação pulpar prévia à restauração. 

 

 
6.2.3  Sobrevida das restaurações 

 

Com relação à sobrevida das restaurações estas foram avaliadas após 6 e 

12 meses pelos critérios de ART (FRENCKEN et al., 1996) e pelo critério USPHS 

(RYGE, 1980), e também adotou-se um terceiro critério quanto a qualidade da 

restauração (detalhado no material e métodos). Para todos os critérios avaliados a 

superioridade da técnica de retenção adicional na cavidade proximal não foi 

evidenciada aos 6 e 12 meses (p>0,05) (as curvas de sobrevida são apresentadas 

nas Figuras 3 a 10). Pode-se observar também que as taxas de sobrevida em 

ambos os grupos foi bastante elevada (Tabela 5). 

Quando se analisa os dados infere-se que alguns fatores podem ter levado 

aos resultados. Um deles seria o próprio CIV utilizado (EQUIA Fil®), que apresentou 

resultados melhores em estudos prévios (MOLINA et al., 2013; GURGAN et al., 

2016; TÜRKÜN; KANIK, 2016). Türkün e Kanik (2016) observaram que o sistema 

EQUIA Fil® foi mais bem sucedido quando comparado a outro ionômero 

encapsulado (Riva SC) no que diz respeito aos critérios de USPHS quanto à cor, 

integridade marginal, forma anatômica e taxa de retenção após um período de 

avaliação clínica de seis anos. Talvez se no presente estudo tivesse sido usado 

outro CIV encapsulado, ou mesmo um não encapsulado, os resultados poderiam 

não ser mascarados pela qualidade do material. 

Outro fator que pode também ter contribuído para essa alta taxa de 

sobrevida em ambos os grupos é o protetor de superfície (EQUIA Coat®) utilizado, 

que por ser a base de resina nano-particulada, pode ter levado ao aumento da 
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resistência do material às forças mecânicas (MOLINA et al., 2013). Estudo prévio 

mostrou que quando um protetor de superfície nano-particulado é utilizado em 

restaurações ocluso-proximais de ART há uma melhora na taxa de sobrevida dessas 

restaurações (HESSE et al., 2016), e que possivelmente a proteção fornecida pelo 

protetor de superfície promove uma redução da porosidade e rugosidade superficial 

do CIV, conforme relatado por Bonifácio, Werner e Kleverlaan (2012), o que pode 

diminuir a propagação das fissuras encontradas neste material após sua presa, 

aumentando a longevidade das restaurações (HESSE et al., 2016). Desta forma, a 

ação combinada de um CIV encapsulado com ótimas propriedades, com a ação 

positiva do protetor de superfície podem ter mascarado os resultados iniciais de 6 e 

12 meses do presente trabalho. No entanto, os grupos ainda devem ser avaliados a 

longo prazo, após 24 e 36 meses, para que se possa determinar realmente se a 

retenção adicional promove um efeito cumulativo nas restaurações proximais de 

ART. 

É importante enfatizar também que essas altas taxas de sobrevida 

encontradas em todos os quesitos avaliados não corrobora com achados na 

literatura. Van Gemert-Schriks et al. (2007) encontraram taxas de sobrevida para 

restaurações de classe II em dentes decíduos em 12 meses abaixo de 50%, e após 

3 anos de avaliação essa taxa caiu para 12,2%. Já Kemoli, van Amerongen e 

Opinya (2010) encontraram taxas de sobrevida abaixo de 50% em 12 meses, já aos 

24 meses essa taxa caiu para 30,8%. Da Franca, Colares e Van Amerongen (2011) 

encontraram taxas de sobrevida aos 12 meses para cavidades oclusoproximais de 

15,2%. Hesse et al. (2016) ao avaliar a taxa de sobrevida em restaurações 

convencionais de ART associadas a um protetor de superfície nano-particulado 

encontrou taxa de sobrevida em torno de 70% aos 12 meses e 64,2% aos 36 meses. 

Como as taxas do presente estudos foram elevadas, possivelmente ao final de 36 

meses elas ainda permaneçam com valores mais altos, em relação aos encontrados 

na literatura. 

As taxas de sobrevida das restaurações relacionadas à recidiva de cárie 

foram excelentes, o que significa dizer que poucos casos foram acometidos por 

recidiva. Isso deve ser considerado um fato muito positivo, uma vez que as crianças 

deste estudo apresentavam altos índices de CPOS/ceos, fator que poderia 

comprometer a qualidade da restauração nesse quesito quando falhas fossem 
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encontradas. Kemoli e Van Amerongen (2011a) em seu estudo encontraram que a 

sobrevida das restaurações proximais de ART foi significativamente influenciada 

pela presença de “gaps” cervicais marginais relacionados às restaurações, mas não 

com a presença de cárie residual nas restaurações. Esse achado corrobora os 

resultados encontrados nesta pesquisa, ou seja, apesar da falha existir a recidiva de 

cárie foi baixa e não afetou a sobrevida das restaurações. Isso pode ser justificado 

pela propriedade inerente ao CIV, que possui em sua composição fluoretos, que 

beneficiam não somente o dente restaurado, mas também as superfícies vizinhas à 

restauração (FRENCKEN; HOLMGREN, 1999). Os materiais ionoméricos utilizados 

em ART têm um efeito potente contra bactérias cariogênicas (DAVIDOVICH et al., 

2007) e esta propriedade têm uma importância crucial na prevenção da cárie 

secundária (DAVIDOVICH et al., 2007; NGO et al., 2011). 

Dentre as limitações do presente estudo pode-se dizer que o CIV 

encapsulado usado (EQUIA Fil®) é um material que não pode ser utilizado em 

campo, em locais sem energia elétrica, pois a mesma faz-se necessária para a 

manipulação, além de apresentar alto custo para ser utilizado em larga escala. 

Assim sendo, seria interessante realizar novos estudos para avaliar a técnica de 

retenção adicional em cavidades ocluso-proximais com outros CIV. Outra limitação 

presente neste estudo foi o acesso da cureta para realizar o preparo da retenção em 

cavidades muito pequenas. Nestas cavidades houve dificuldade na confecção ao 

longo de toda a parede, e por vezes este procedimento demandou um pouco mais 

de tempo, por outro lado essas cavidades muito pequenas são mais auto-retentivas. 

Assim, considerando os aspectos discutidos e as limitações deste estudo, 

não se pode ainda afirmar que essa técnica de confecção de nichos de retenção nas 

cavidades de classe II em dentes decíduos é a solução para melhorar a sobrevida 

dessas restaurações de ART. Há necessidade de investigar a técnica a longo prazo 

para que se possa realmente esclarecer seu efeito clínico no paciente infantil.  
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7  CONCLUSÃO 

 

 
Com base nos resultados do presente estudo conclui-se que a hipótese nula 

foi aceita, não havendo diferença na taxa de sobrevida cumulativa depois de 6 e 12 

meses de restaurações ocluso-proximais de ART com e sem sulcos de retenção na 

junção amelo-dentinária.  
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