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RESUMO

Saihara CS. Longevidade e custo-eficácia das restaurações atraumáticas (ART)
utilizando diferentes cimentos de ionômero de vidro encapsulados: ensaio clínico
randomizado. [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2018. Versão Corrigida

Diante de possíveis problemas clínicos causados pelos erros cometidos durante a
dosagem e manipulação do Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) do tipo pó-líquido,
o uso dos ionômeros encapsulados vem crescendo. O objetivo deste ensaio clínico
randomizado foi avaliar a longevidade e custo-eficácia de dois CIV encapsulados em
restaurações realizadas pelo Tratamento Restaurador Atraumático (ART) em
cavidades

ocluso-proximais

de

molares

decíduos.

Foi

registrado

no

site

ClinicalTrials.gov (NCT02730000). Foram selecionados 152 pacientes com idades
entre 4 a 6 anos, no município de Tietê-SP, com pelo menos uma cavidade oclusoproximal em molar decíduo. Os pacientes foram randomizados de acordo com o
material restaurador a ser utilizado: Riva Self Cure (SDI) ou EQUIA FORTE (GC
Corp.). Apenas um dente foi incluído por criança e restaurado de acordo com os
princípios originais da ART em ambiente escolar, por dois operadores treinados. As
restaurações foram avaliadas após 1, 6, 12 e 18 meses por um examinador treinado
e calibrado, de acordo com critério de Roeleveld et al. (2006). O tempo gasto em
cada tratamento foi registrado e os custos calculados sob uma perspectiva de
serviço odontológico brasileiro e convertidos em dólares norte-americanos (US$). O
custo acumulado durante 18 meses foi calculado assumindo-se os custos de
repetição (uma vez por criança). A sobrevida da restauração foi analisada usando a
análise de sobrevida de Kaplan-Meier e o teste Log-rank, enquanto a análise de
regressão de Cox foi utilizada para testar associação com fatores clínicos (α = 5%).
Os custos e efeitos incrementais entre 2 materiais foram inseridos numa planilha de
custo e analisados. Para analisar a relação entre o custo do tratamento e as
variáveis associadas, utilizou-se regressão linear “Bootstraping”. A taxa de sobrevida
geral para restaurações após 18 meses foi de cerca de 45%, sem diferença entre os
grupos (EQUIA FORTE= 51% e RIVA = 39%; p=0,18). Não foi encontrada
associação entre as variáveis clínicas e sobrevida das restaurações (p>0,05).

Embora as restaurações RIVA (US$ 23,89,95% CI: 22,63-25,15) tenham
apresentado menor custo inicial comparadas com as realizadas com EQUIA FORTE
(US$ 26,03,95% IC: 24,76-27-30) a serem realizadas (p=0,01), ao longo do tempo,
os custos tendem a ser equivalentes. Os custos acumulados durante 18 meses não
foram impactados pelo material utilizado porque o nível de incerteza foi maior (RIVA
- US $ 33,54,95% IC: 31,00-36,10 / EQUIA-US $ 36,22; IC 95%: 32,65-39,80). RIVA
e EQUIA FORTE apresentam desempenho e custo semelhantes quando utilizados
para restaurar cavidades ocluso-proximais e molares decíduos.

Palavras-chave: Cárie dentária. Cimentos de Ionômeros de Vidro. Dente decíduo.
Custo e Análise de Custo.

Tratamento Dentário Restaurador sem Trauma.

ABSTRACT

Saihara CS. Longevity and cost-efficacy of ART restorations using different
encapsulated glass ionomer cements: randomized clinical trial. [dissertation]. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão
Corrigida.

Given the possible clinical problems caused by the errors made during the dosing
and manipulation of powder-liquid glass ionomer cement (GIC), the use of
encapsulated ionomers has been increasing. The objective of this randomized clinical
trial was to evaluate the longevity and cost-efficacy of two CIVs encapsulated in
restorations performed by Atraumatic Restorative Treatment (ART) in occlusalproximal cavities of primary molars. It was registered in ClinicalTrials.gov
(NCT02730000). A total of 152 patients aged 4 to 6 years were selected in the
municipality of Tietê-SP, with at least one occlusal-proximal cavity in a primary molar.
Patients were randomized according to the restorative material to be used: Riva Self
Cure (SDI) or EQUIA FORTE (GC Corp.). Only one tooth was included per child and
restored according to the original principles of ART in school settings by two trained
operators. Restorations were evaluated at 1, 6, 12 and 18 months by a trained and
calibrated examiner, according to Roeleveld et al. (2006). The time spent on each
treatment was recorded and the costs calculated from a Brazilian dental service
perspective and converted into US dollars. The accumulated cost for 18 months was
calculated assuming the costs of repetition (once per child). Restoration survival was
analyzed using Kaplan-Meier survival analysis and the Log-rank test, while Cox
regression analysis was used to test association with clinical factors (α = 5%). The
costs and incremental effects between 2 materials were inserted in a cost efficacy
spreadsheet and analyzed. To analyze the relationship between the cost of treatment
and the associated variables, a linear regression was used: "Bootstrapping". The
overall survival rate for restorations after 18 months was about 45%, with no
difference between groups (EQUIA FORTE= 51% and RIVA = 39%, p = 0.18). There
was no association between clinical variables and survival of the restorations (p>
0.05). Although RIVA restorations (US $ 23.89.95% CI: 22.63-25.15) presented lower
initial costs compared to those performed with EQUIA FORTE (US $ 26.03.95% CI:

24.76-27 -30) to be performed (p = 0.01) over time, costs tend to be equivalent. The
costs accumulated during 18 months were not impacted by the material used
because the level of uncertainty was higher (RIVA - US $ 33.54,95% CI: 31.00-36.10
/ EQUIA FORTE - US $ 36.22; IC 95 %: 32.65-39.80). RIVA and EQUIA FORTE
present similar performance and cost when used to restore occlusal-proximal and
primary molar cavities.

Keywords: Dental caries, Glass Ionomer Cements, Decent tooth, Cost and Cost
Analysis, Restorative Treatment without Trauma.
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1

INTRODUÇÃO

A cárie dentária é considerada a doença crônica mais comum da infância,
afetando de 60 a 90% das crianças do mundo inteiro (WHO, 2002). As crianças na
idade de 12 anos apresentaram 69% da doença em 2003 e diminuiu para 56% no
ano de 2010 (SB Brasil, 2010). Muitos projetos de Políticas Públicas brasileiros
auxiliaram para a diminuição dos índices dessa doença, desde a prevenção do
aparecimento de novas lesões até o tratamento restaurador das lesões cavitadas
(SB Brasil, 2010).
Na Odontopediatria uma opção de tratamento para as cavidades cariosas
seria o Tratamento Atraumático (ART) que foi introduzido como alternativa para
restaurar os dentes em locais com falta de equipamentos odontológicos e até
mesmo falta de energia elétrica. Atualmente, o ART, um exemplo de Mínima
Intervenção, podendo ser utilizado em diferentes situações clínicas, pois causa
menos ansiedade odontológica do que a abordagem tradicional de uso da broca
para adultos e crianças (Frencken, 2017).
O ART tem demonstrado taxas de sucesso semelhantes ao tratamento
convencional em relação as cavidades ocluso-proximais (Tedesco et al., 2016)
quando realizadas com CIV de alta viscosidade. Porém, esses materiais apresentam
dificuldade na sua dosagem e manipulação, o que levou a necessidade do
desenvolvimento de materiais encapsulados.
Poucos estudos clínicos na literatura avaliaram a sobrevida de restaurações
realizadas com CIV encapsulados (Goldman et al., 2018). Novos materiais foram
lançados no mercado brasileiro, com diferentes custos iniciais. Neste sentido, seria
interessante avaliar a sobrevida e a relação custo-eficácia a esses novos materiais.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

O Cimento de Ionômero de Vidro (CIV) de alta viscosidade é considerado o
material restaurador de eleição para as restaurações realizadas segundo os
conceitos do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) (Frencken et al., 2004, De
Amorim et al., 2012). Muitos estudos delineados de maneira criteriosa contribuíram
para a construção da evidência científica relativa à longevidade das restaurações
atraumáticas oclusais, em dentes decíduos e permanentes (Frencken et al., 2004;
Holmgren et al., 2000; Mickenautsch et al., 2007). Sendo assim, as restaurações
atraumáticas de CIV de alta viscosidade em lesões oclusais podem e devem ser
realizadas sem restrições, desde que respeitadas as indicações clínicas.
Entretanto, para as cavidades ocluso-proximais, o índice de sucesso é menor
quando comparadas às cavidades oclusais (Smales, Yip, 2000; Yu et al., 2004;
Van´t Hof et al., 2006), podendo reduzir ainda mais com o passar do tempo (Kemoli
et al., 2010; Da França et al., 2011). Preocupadas com esta condição, Raggio et al.
(2013) e Tedesco et al. (2017) realizaram revisão sistemática sobre o tema e
demonstraram, com bom nível de evidência, que as restaurações atraumáticas em
cavidades ocluso-proximais, apesar de terem baixa longevidade clínica, são
comparáveis às restaurações consideradas convencionais realizadas com resina
composta ou amálgama.
Considerando então que a longevidade das restaurações é semelhante
independente do material restaurador utilizado, o CIV de alta viscosidade continua
sendo o material de eleição para o ART em função das suas demais vantagens
como coeficiente de expansão térmica similar à estrutura dental, adesão química ao
esmalte e dentina, liberação de flúor e biocompatibilidade (Mickenautsch et al.,
2007).
Sendo assim, é importante que se alcance a plenitude das vantagens clínicas
que o CIV pode proporcionar e, para isso, compreender as dificuldades técnicas
envolvidas no manejo deste material tornou-se primordial. Dentre essas dificuldades
é possível citar a dosagem e manipulação do CIV, especialmente o de alta
viscosidade.
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As propriedades mecânicas melhoradas do CIV de alta viscosidade foram
alcançadas por meio de um aumento na proporção pó-líquido (Bonifácio et al., 2009)
e, esta situação, trouxe maior complexidade para sua manipulação pois é preciso
aglutinar maior quantidade de pó à mesma quantidade de líquido. Em função disso,
muitos clínicos e auxiliares recorrem a uma alteração individual na dosagem do
material buscando facilitar a manipulação e, como consequência, as propriedades
mecânicas do CIV são prejudicadas assim como sua resposta clínica.
Outra alternativa interessante é o uso do CIV encapsulado que, por ser
pré-dosado, resolve por completo os erros individuais de dosagem do pó e líquido e,
além disso, a manipulação mecanizada relacionada a este tipo de CIV resulta em
mistura homogênea do material reduzindo a formação de bolhas (Mitchell et al.,
1998).
O custo mais elevado do CIV encapsulado pode ser considerado
inicialmente como uma desvantagem importante deste tipo de ionômero quando
comparado ao CIV manualmente manipulado. Entretanto, especulamos que, a longo
prazo, o custo-eficácia do CIV encapsulado possa se mostrar vantajoso, uma vez
que, as propriedades mecânicas do material restaurador ficam asseguradas (Mitchell
et al., 1998; Dowling, Fleming, 2009) e, por consequência, espera-se um reflexo
positivo na qualidade e longevidade clínica das restaurações. Desta maneira, os
reparos e substituições completas dessas restaurações são menos frequentes
diminuindo o custo a longo prazo, além de evitar que a criança seja submetida à
diversas sessões odontológicas em função da mesma restauração.
Diante deste cenário, este é o primeiro ensaio clínico randomizado a
avaliar a longevidade e custo-eficácia do cimento ionômero de vidro de alta
viscosidade encapsulado Riva Self Cure (SDI) em comparação com o EQUIA Forte
(GC Corp) em cavidades ocluso-proximais de molares decíduos.
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3

PROPOSIÇÃO

O objetivo deste estudo foi comparar a longevidade entre dois CIVs
encapsulados, Riva Self Cure e EQUIA Forte, utilizado em restaurações
atraumáticas (ART) em cavidades oclusoproximais de molares decíduos. Como
objetivo secundário foi avaliar o custo-eficácia dos dois materiais descritos, utilizado
em restaurações atraumáticas (ART) em cavidades oclusoproximais de molares
decíduos.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ASPECTOS ÉTICOS

Este trabalho foi redigido de acordo com as diretrizes CONSORT 2010
(Moher et al., 2012). O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa local (Anexo A) e registrado na plataforma de registro de ensaios clínicos
ClinicalTrials.gov - NCT02730000 (Anexo B) em 22 de fevereiro de 2016.
Os pais foram informados e esclarecidos a respeito da pesquisa. A criança só
será incluída no estudo após assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Apêndice A) por parte dos pais ou responsáveis legais pelas crianças.
Mesmo com o consentimento dos pais, se a criança apresentar problemas
comportamentais, ela não foi incluída no estudo.

4.2 AMOSTRA

Para realização do cálculo amostral deste ensaio clínico randomizado de nãoinferioridade, dados sobre a longevidade relativa a dois anos de restaurações de CIV
pó-líquido foram coletados na literatura (Amorim et al., 2013). Assumiu-se que a
longevidade esperada para estas restaurações é de 50% e considerou-se que um
aumento de 25% desta longevidade no grupo experimental seria um número
significativo. Com isso, considerando um nível de significância de 5% e um poder de
80%, e levando em conta uma perda amostral de 20%, chegou-se no número final
de 148 crianças. Apenas um dente foi selecionado por criança

4.3 DESENHO EXPERIMENTAL

Este trabalho seguiu as recomendações CONSORT 2010.
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O critério de elegibilidade para o trabalho foram: crianças entre 4 e 6 anos,
moradoras da zona urbana do município de Tietê, Estado de São Paulo, que
possuíssem uma cavidade ocluso proximal para envio do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A).
Os critérios de inclusão foram: crianças com idades entre 4 e 6 anos;
cooperadores em relação ao exame; em condições de boa saúde geral; com
possibilidade de acompanhamento por dois anos; responsáveis que assinaram o
TCLE; com ao menos uma lesão ocluso-proximal em molar decíduo com
envolvimento dentinário, acessível aos instrumentos manuais utilizados no ART, com
ausência de fistula ou abscesso próximo ao dente com a lesão de cárie, ausência de
exposição pulpar e ausência de mobilidade.
As cavidades não devem apresentar profundidade maior que 3mm, medido
com sonda periodontal.
Cento e cinquenta e duas (152) crianças foram selecionadas em diferentes
escolas, seguindo o critério de inclusão, foram tratadas na própria escola numa sala
de aula separada que somente foram avaliadas as crianças que os pais ou
responsáveis assinaram o TCLE onde receberam instruções sobre saúde oral, em
especial sobre orientações de higiene bucal e redução do consumo de açúcar.
As crianças que os responsáveis não assinaram o TCLE (57) ou que se
recusaram (43) a receber o tratamento por não cooperação no momento da fase
restauradora, não foram incluídas na pesquisa e foram encaminhadas para
atendimento na rede pública do município de Tietê.

4.4 GRUPOS DE ESTUDO

Antes do tratamento, através do site http://www.randomization.com foi
criada a lista de randomização em blocos de diferentes tamanhos estratificado por
dois operadores, treinados e calibrador pela técnica do ART. Estes tratamentos
foram selados em envelopes opacos numerados sequencialmente para o
procedimento, para garantir o sigilo de alocação.
O atendimento foi realizado nas escolas públicas e os tratamentos foram
randomizados. Todos os dados dos participantes da pesquisa foram armazenados e
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separados em envelopes dentro de caixas acessíveis apenas aos pesquisadores,
dentro dos limites da lei, os dados foram mantidos em sigilo. Em momento algum
será citado o nome completo ou publicada qualquer foto que permita identificação,
mantendo a confidencialidade antes, durante e depois da pesquisa.
-

Grupo

restaurador

o

controle:
EQUIA

restauração

atraumática

utilizando

(Easy/Quick/Unique/Intelligent/Aesthetic)

como
-

material

GC

Corp,

encapsulado, pré-dosado e manipulação mecanizada;
- Grupo experimental: restauração atraumática utilizando como material
restaurador o Riva Self Cure – SDI, encapsulado, pré-dosado e manipulação
mecanizada.
Os materiais, seus fabricantes e composições estão descritos no Quadro 4.1

Quadro 4.1 Descrição dos materiais restauradores
Grupos

Experimental
Cápsula

Material

Composição

Restaurador

Data de validade / Lote

Fluoraluminosilicato de vidro
SDI
Riva Self Cure

(92 a 97%)
®

Ácido poliacrílico

2018-01 / B1510291F

(3 a 8%)
Fluoraluminosilicato de
Controle

GC CORP

vidro (90 a 100%)

Cápsula

EQUIA Forte Fil®

Ácido poliacrilico

2017-04 / 1504211

(5 a 10%)
Fonte: A autora

O preenchimento da ficha (Apêndice B) foi feita após conferência de presença
de cavidade oclusoproximal de acordo com os critérios de inclusão.
Antes do tratamento, através do site http://www.randomization.com foi criada
a lista de randomização em blocos de diferentes tamanhos estratificado por dois
operadores, treinados e calibrador pela técnica do ART. Estes envelopes foram
selados em envelopes opacos numerados sequencialmente para o procedimento,
para garantir o sigilo de alocação. O envelope só será aberto após preenchimento
da ficha.
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Os tratamentos foram realizados por dois operadores treinados e calibrados e
todas as crianças foram tratadas de acordo com a filosofia do ART seguindo a
sequência descrita por Holmgren e Frencken (1999):
•

Isolamento relativo do campo operatório;

•

Remoção do tecido cariado: curetas de tamanhos compatíveis às cavidades

foram utilizadas para remover completamente a dentina infectada e com uma cureta
de tamanho pequeno será removida também a dentina afetada do limite amelodentinário. Sendo assim, a dentina afetada, clinicamente reconhecida quando
começa a ser removida em lascas ou escamas Massara et al., 2002), será mantida
nas demais paredes;
•

Limpeza da cavidade: as cavidades foram limpas com penso de algodão

embebido em água.
Para a etapa restauradora as orientações do fabricante foram:
•

Condicionamento da dentina: realizado por meio da aplicação de uma gota do

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

Uma tira de matriz foi adaptada e mantida em posição com auxílio de cunha de

madeira, para proporcionar contorno adequado à restauração.
• Manipulação mecânica: a cápsula do CIV foi pressionada em superfície dura para
soltar o pó. Para a ativação, apenas no caso do Equia Fil, o mesmo foi colocado no
aplicador metálico seguido de um clique. A cápsula de ambos materiais foi inserida
em um amalgamador (Ultramat SDI - Austrália) e seu conteúdo misturado por 10
segundos. A cápsula misturada foi novamente inserida no aplicador e o gatilho do
mesmo será ativado até obtenção de 3 cliques;
•

Aplicação do CIV: foi realizada com o aplicador seguida de pressão digital com

dedo enluvado.
• A proteção do material ionomérico foi

realizada com a utilização do protetor

superficial próprio de cada cimento, que no caso do Equia Forte, será o GCoat e no
caso do Riva Self Cure, será o Equia Coat, com o objetivo de inibir a sinérise e
embebição, seguido de fotoativação por 20 segundos.
•

Checagem da oclusão: Após a presa inicial (aproximadamente 5 minutos) foi

verificada a oclusão com papel de articulação.
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• O paciente foi instruído a não consumir alimentos sólidos por 1 hora, anotados em
uma etiqueta aderida ao uniforme escolar.
• Para cada paciente, os dados anotados na Ficha (Apêndice B): em qual escola
pertence, período, o nome completo, o registro de aluno (RA), data de nascimento, o
CPOD (número de dentes com cavidades, perdidos e obturados), data do
tratamento, qual operador realizou o tratamento, qual material utilizado, se o dente
tratado possui contato com dente adjacente, se o dente tratado possui dente
antagonista, qual o número do dente tratado, faces do dente tratado, tamanho da
cavidade, índice de placa, índice da saúde gengival e quais materiais foram
utilizados para cada restauração.
• Todos esses dados foram analisados estatisticamente junto com as avaliações
das restaurações de 1, 6, 12 e 18 meses.

4.5 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO

As avaliações das restaurações foram feitas após 1, 6, 12 e 18 meses por 1
examinador treinado e cego (CSS) em relação ao grupo que o paciente pertence,
por atividades laboratoriais e clínicas. A concordância intraexaminador foi calculada
e teve o resultado de 0.966.
Para a avaliação das restaurações os critérios adotados foram àqueles
propostos por Roeleveld et al. (2006). A largura e profundidade dos defeitos
marginais, o desgaste superficial e excesso ou falta de material foram medidos com
auxílio da sonda periodontal CPI, da OMS, que tem pontal em forma de esfera, com
0,5 mm de diâmetro.
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Quadro 4.2 Critério de avaliação das restaurações Roeleveld et al. (2006).

Escore Critérios
00

Restauração presente, intacta

10

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

11

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

12

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

13

Restauração com excesso >0,5mm; reparo necessário

20

Lesão de cárie secundária, pigmentação na fissura, superfície dura e
intacta, lesão de cárie em dentina; reparo necessário

21

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

30

Restauração ausente, fratura em bloco, perda parcial; reparo necessário
(se possível, sem exposição pulpar)

40

Inflamação da polpa (restauração permanece no local, não categorizada
nos outros escores); fistula ou dor; extração indicada

50

Dente ausente devido à extração

60

Dente ausente devido à esfoliação natural

70

Dente ausente devido à extração ou esfoliação; impossível fazer
diagnóstico

90

Paciente ausente

Nota: restaurações consideradas como sucesso: 00 e 10; consideradas como falhas: 11,12,13, 20,
21, 30 ou 40; não relacionadas com sucesso ou insucesso: 50, 60, 70 ou 90.
Fonte: Roeleveld et al. (2006)

Os dados de cada paciente foram anotados em fichas clínicas individuais para
análise estatística.
Para todas as crianças, orientações de higiene com entrega de nova escova
dental, dieta e uso de fluoretos foram novamente realizados em cada retorno.
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Aos participantes da pesquisa que necessitaram reparos, substituições ou
outros procedimentos nos dentes da pesquisa e em outros dentes, como
sensibilidade, cárie secundária, necessidade de tratamento de canal ou de extração
foram encaminhados aos postos de saúde, dentistas das escolas que realizaram as
restaurações. Durante as avaliações, no 1º mês, orientou-se 20 crianças a
procurarem; no 6º mês, orientou-se 37 crianças; 12º mês, orientou-se 52 crianças; e
18º mês, orientou-se 65 crianças.

4.6 AVALIAÇÃO DO CUSTO

A análise do custo direto das restaurações atraumáticas realizadas com os
CIVs encapsulado foi baseada em publicações prévias (Takanashi et al., 2004)
ajustadas à realidade brasileira (Floriano et al., 2014). Para isso foram considerados:
Custo profissional e Custo do procedimento propriamente dito
Para calcular o custo profissional utilizamos os cálculos prévios de Floriano et
al. (2013) (de maneira que o tempo gasto em cada sessão foi convertido em horas e
multiplicado pela renda média do dentista por hora, conforme relatado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (U$36,23) (Floriano et al., 2013; Morita et al., 2010). O
tempo de cada uma das sessões foi cronometrado por um pesquisador (que não
seja o operador), incluindo consultas de retorno.
Para calcular o custo do procedimento, foi considerado o custo variável (a
eletricidade e depreciação de equipamento) e o custo dos materiais envolvidos
(Takanashi et al., 2004, Kawai et al., 2010). Para o cálculo da depreciação dos
equipamentos (instrumental), utilizamos novamente o cálculo realizado por Floriano
et al. (2013) que considera os seus custos, a vida de cinco anos e um uso mensal de
160h com um valor por hora estimado de U$1,81. Todos os materiais utilizados em
cada procedimento foram registrados (especificação e quantidade) pelo mesmo
pesquisador responsável pelo controle do tempo. Os preços foram inferências do
valor de mercado, convertido em dólares, obtido por média de diferentes locais que
comercializem os produtos em questão (Dental Cremer, Surya Dental e Dental
SpeedGraph), sendo atualizados durante o tempo do estudo. Os valores dos
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instrumentais foram calculados a partir da média dos valores por marca (Gnatus,
KG, Maquira,) em cada um dos locais pesquisados.

4.7 ANÁLISE DOS DADOS

Para a avaliação da normalidade dos dados será utilizado o teste
Kolmogorov-Smirnov. Para verificação da sobrevida das restaurações será utilizada
a análise de sobrevida de Kaplan-Meier e teste logrank. Para avaliar a associação
entre a longevidade e as variáveis como experiência de cárie e cavidade será
aplicado o teste de Regressão Cox. A análise estatística para associação do custo
do tratamento e as variáveis coletadas foi realizada pelo teste de Regressão Linear
“Bootstraping, fixado em 5% e a análise de custo-eficácia será realizada segundo os
valores da sobrevida de cada material.
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5

RESULTADOS

Foram avaliadas 252 crianças entre 4 a 6 anos de 16 escolas públicas.
Dessas, foram selecionadas 152 crianças que se encaixavam nos critérios de
eligibilidade da amostra. Os fatores principais da exclusão do restante das crianças
são devido a presença de apenas cavidades oclusais, não entrega de termo de
consentimento livre e esclarecido, cavidades com envolvimento pulpar, não
cooperação do paciente durante a avaliação, transferências de escolas ou faltas nos
dias de avaliação das restaurações, desistência do seguimento, entre outros.
A relação inicial das crianças avaliadas até a relação das crianças avaliadas
de 1, 6, 12 e 18 meses está descrita no fluxograma indicado pelo CONSORT (Figura
5.1).

5.1 LONGEVIDADE

Para análise estatística da longevidade das restaurações avaliou-se as
reavaliações de 1, 6 12 e 18 meses (Figura 5.1).
A taxa de sobrevida geral para restaurações após 18 meses foi de cerca de
45% (EQUIA = 50,26% e RIVA = 38,97%; p = 0,18) (Gráfico 5.1)
Neste estudo a maior causa das falhas de restauração pelo critério de
Roeleveld et al. (2006) foi o código 30 (ausência da restauração, fratura em bloco ou
perda parcial com necessidade de reparo).
Pela tabela 5.1, não foi encontrada associação entre as variáveis clínicas
(operador, experiência de cárie, superfície restaurada, volume da cavidade, índices
de placa e saúde gengival geral e do dente tratado) e sobrevida das restaurações.
(p> 0,05).
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Figura 5.1 - Fluxograma CONSORT para ensaios clínicos

Fonte: A autora
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Tabela 5.1 - Análise descritiva e regressão univariada com Regressão de Cox das falhas nas
restaurações ocluso-proximais e fatores associados das reavaliações de 18 meses
Variável

Sucesso das

SE

CI (95%)

HR Univariado †

p-valor

0.83

0.268

restaurações
MATERIAL
Equia (ref)

50,26

0,05

38,37-61,00

Riva

38,97

0,06

27,02-50,73

44,34

0,05

32,53-

OPERADOR
1(ref)

55,48
2

45,82

0,06

33,66-57,16

0.64-1.55

0.998

Experiência de cárie (CPOD/ceod)
1-3(ref)

40,12

0,08

24,53-55,24

>3

46,77

0,04

33,66-57,16

Mesial (ref)

51,90

0,06

37,90-64,19

Distal

40,97

0,05

30,45-51,19

0.53-1.41

0.570

0.78-1.98

0.362

0.43-2.22

0.244

0.60-1.53

0.874

0.70-1.75

0.636

SUPERFÍCIE

CONTATO OCLUSAL
Não(ref)

43,80

0,04

35,25-52,01

Sim

80,00

0,17

20,38-96,92

CONTATO PROXIMAL
Não(ref)

45,58

0,05

35,13-55,42

Sim

43,99

0,07

29,56-57,50

Superior(ref)

48,81

0,06

35,55-60,81

Inferior

42,27

0,05

31,29-52,82

44,34

0,05

32,53-

ARCADA

SEXO
Masc.(ref)

55,48
Fem.

45,82

0,06

33,66-57,16

53,96

0,09

33,99-70,27

10-19,9mm

41,62

0,07

27,25-55,38

>20mm3

43,76

0,06

31,55-55,32

0.70-1.74

0.645

VOLUME DA CAVIDADE
0-9.9mm3 (ref)
3

TOTAL
† HR = Hazard ratio ; ‡ IC = Intervalo de confiança
* Demarca diferença estatística significante (p < 0.05)
Fonte: A autora

0.80-3.18

0.178
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Gráfico 5.1 - Análise de sobrevida de Kaplan-Meier.

Fonte: A autora

5.2 CUSTO

O custo-eficácia das restaurações foram avaliados após 1, 6, 12 e 18 meses.
Mediu-se o custo total, ou seja, o tempo gasto em cada procedimento, incluindo
custo direto (material de consumo e profissional) e indireto (depreciação de
equipamentos e instrumentais) (Ladewig et al., 2017). (Figura 5.2)
A análise estatística para associação do custo do tratamento e as variáveis
coletadas foi realizada pelo teste de Regressão Bootstraping, que faz simulações.
Para cada falha foi acrescido um valor de custo incremental estipulado de
50% do custo total para os reparos com códigos 11 e 12, já para casos de
substituição adicionou-se 100% do custo total para os códigos 20, 21 e 30, e para o
único caso com código 40 somou-se o valor de 1 endodontia pela tabela SUS mais o
valor de 100% do valor do custo total da restauração. Dentre todas as falhas,
apenas 1 caso foi considerado insucesso no desfecho sobrevida do dente, ao
apresentar fistula, abscesso ou extrações.
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A tabela 5.2 demonstra os valores gastos nos tratamentos no dia do
tratamento e nas seguintes reavaliações das restaurações. Gradualmente os valores
gastos, de acordo com o esquema da figura 5.2, é possível constatar que o Equia
Forte tem uma diferença constante de 4 dólares ao longo do tempo.
Na tabela 5.2, as restaurações RIVA (US$ 23.89, IC 95%: 22.63-25.15) tem
custo mais baixo que as restaurações EQUIA FORTE (US$ 26.03, IC 95%: 24.7627.30) (p = 0,01). Porém, ao longo do tempo, os custos tenderam a ser equivalentes
não apresentando diferença estatística (p> 0,05), demonstrado no gráfico 5.2. Como
explicado no TCLE, durante as reavaliações, os casos com falhas e necessidade de
tratamento foram encaminhados para tratamento nos postos locais. Esses gastos
foram estipulados e acrescidos para cálculo a cada reavaliação. Durante 18 meses,
os custos acumulados não foram impactados pelo material utilizado (RIVA - US$
33.54,95% IC: 31.00-36.10 / EQUIA - US$ 36.22; IC 95%: 32.65-39.80) comparado
ao custo inicial (Tabela 5.3)

Figura 5.2 - Diagrama para cálculo de custo total

Fonte: Ladewig et al. (2017)

44

Tabela 5.2 - Média do Custo Total para cada restauração, em dólares

Meses

0m

1m

6m

12m

18m

Equia Forte (US$)

26,03

28,19

31,98

34,68

36,22

Riva(US$)

23,89

27,07

28,88

31,19

33,54

Material

Fonte: A autora

Gráfico 5.2 - Média do Custo Total para cada restauração, em dólares

Fonte: A autora

Tabela 5.3 - Análise de Custo de 18 meses dos Materiais Equia Forte e Riva, em dólares
p valor
Equia Forte (GC Corp.)

Riva (SDI)

Média (IC 95%)

Média (IC 95%)

Regressão
Bootstrapping
Custo Total inicial

26.03 (24.77-27.29)

23.89 (22.65-25.14)

0,001

Custo Total 18 meses
(US$)

36.22 (32.64-39.80)

33.54 (30.99-36.09)

0,091

Fonte: A autora
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6

DISCUSSÃO

Este ensaio clínico randomizado é o primeiro a avaliar a longevidade e custoeficácia do cimento ionômero de vidro de alta viscosidade encapsulado Riva Self
Cure (SDI) em comparação com o Equia Forte (GC Corp) em cavidades oclusoproximais de molares decíduos, em ambiente escolar, fora do consultório tradicional.
Quase 30 anos atrás, os pesquisadores tinham o desafio de tratar lesões de
cárie em um ambiente sem estrutura, onde os instrumentos rotativos não eram
possíveis devido à falta de eletricidade e / ou água encanada. Assim, a ART foi
introduzida como alternativa e os dentistas fizeram uso de instrumentos manuais
para aumento das pequenas cavidades e para remoção seletiva da dentina cariada
(Frencken et al., 2004; Frencken, 2017).
O mercado odontológico mostra um formato padrão de variabilidade para
ionômeros de vidro que cria um paradigma que todos têm apresentação comercial
similar e de manipulação, sendo que a maioria dos dentistas negligencia as
diretrizes dos fabricantes (Salomão-Miranda et al., 2013). Este fato levou à criação
de ionômeros de vidro encapsulados que reduzem esses erros durante o manuseio,
pois são pré-dosados pelo fabricante quando comparados àqueles manipulados
manualmente (Baratieri et al., 1992).
Ambos os materiais desta pesquisa são pré-dosados pelo fabricante, gerando
um custo quando comparado aos manipulados manualmente. Desta forma, o maior
custo do GIC encapsulado pode inicialmente ser considerado como uma grande
desvantagem deste tipo de ionômero. No entanto, a longo prazo, a relação custoefetividade do CIV encapsulado pode se mostrar vantajosa, uma vez que as
propriedades mecânicas do material restaurador são garantidas (Mitchell et al.,
1998; Dowling; Fleming, 2009) e, consequentemente, espera-se um efeito positivo
sobre a qualidade e longevidade clínica das restaurações. A aplicabilidade do ART é
consistente com este tipo de cenário.
O cálculo inicial da amostra foi baseado numa taxa de sucesso após 2 anos
de 50%, retirada da metanálise de Amorim et al., 2012. Os resultados de
longevidade após 18 meses de acompanhamento do cimento de ionômero de vidro
encapsulado EQUIA Forte (50,26%) e Riva Self Cure (38,97%) apresentaram
menores índice de sucesso nas restaurações do que encontrado na metanálise de
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Amorim et al. (2012) e o acompanhamento será feito até 24 meses. No trabalho de
Franca et al. (2011), as restaurações ocluso-proximais feitas pela técnica
restauradora atraumática apresentaram uma taxa de sucesso de 15,2% e 26,6%
após 1 e 2 anos de acompanhamento, respectivamente, estes resultados são
menores que encontrado neste trabalho.
A realização desta pesquisa em ambiente escolar teve boa receptividade dos
diretores, professores e alunos das 16 escolas visitadas para seleção de pacientes,
tratamento e reavaliação das restaurações. Além de muito dispostos a participar e
auxiliar, estes não dificultavam a entrada dos pesquisadores, fornecendo espaços
adequados para realização dos tratamentos. No estudo de Holmgren et al. (2000) o
mesmo fato foi discutido, e os operadores não tiveram muitas dificuldades durante a
execução das restaurações por terem sido treinados e calibrados previamente aos
tratamentos além das crianças apresentarem um comportamento mais receptivo e
cooperativo em ambiente escolar do que em ambiente ambulatorial. Neste ambiente
totalmente diferente do clínico sem luz de refletor e instrumentos rotativos, por
exemplo, temos um ambiente propicio para a aplicação do ART neste tipo de
cenário.
Durante os tratamentos, um fato interessante devido ao clima quente local
demandou-se que as cápsulas fossem armazenadas em caixas refrigeradoras
porque os CIVs são materiais sensíveis a temperaturas, ou seja, acelera-se a reação
ácido-base na etapa de polimerização dos CIVs, acelerando a reação de presa do
material (Yoshioka et al., 2017).
Devido a sensibilidade do CIV quanto a sinérese e embebição, para cada
material encapsulado foi utilizado um protetor superficial de cada marca. Equia Coat
(GC Corp) e Riva Coat (SDI), com intuito de melhorar a resistência ao desgaste e
resistência flexural relatado no trabalho de Bonifacio et al. (2012).
A partir de 6 meses até 18 meses não foi possível realizar avaliação de
algumas restaurações devido a transferência de alunos para outras cidades ou
estados brasileiros, contudo essas ausências não influenciaram no resultado das
análises de sobrevida já que a análise de Regressão Cox ajusta os valores acerca
dos parâmetros para assim permitir a geração de dados desse trabalho.
Mesmo com o insucesso das restaurações, as cavidades em sua maioria não
tiveram progressão das lesões de cárie, ao se considerar que houve uma melhora
na higienização dos participantes da pesquisa que foram orientados quanto a
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higiene oral, ou seja, uso de fio dental, quantidade de dentifrício fluoretado correto e
o tamanho da escova dental. No estudo de Mijan et al. (2014), as cavidades que
forem livres de biofilme evitam o progresso da cárie e em outro trabalho de 2018 do
mesmo autor, abaixo das restaurações feitas pelo protocolo ART teve a dentina mais
altamente mineralizada abaixo de cavidades / restaurações do que as feitas pelo
tratamento ultraconservador (UCT) que consiste na abertura da cavidade, mas sem
a restauração da cavidade e apenas a orientação de higiene com escova e
dentifrício fluoretado acima de 1000ppm.
Não houve diferença estatística quando comparado a sobrevida com as
outras variáveis como: operador, experiência de cárie, superfície restaurada, índices
de placa e saúde gengival geral e do dente tratado.
Outros estudos como Schwendicke et al. (2013), realizaram tratamentos com
Hall Technique (HT), controle de cavidade não restaurada (NRCC) e tratamento
convencional com amalgama, CIV, resina composta ou compostos modificados com
ácido poliacrilico. Desses tratamentos a opção com a Hall Technique é mais custo
efetivo que as outras opções, sendo assim uma opção para cavidades cariosas na
perspectiva alemã. Entretanto, não há estudos brasileiros até o momento que falem
sobre a custo-efetividade de CIV encapsulados.
A média do custo total dos materiais (Tabela 5.2) apresenta um aumento
crescente e contínuo ao longo do tempo mesmo os materiais apresentando
longevidade com diferença de aproximadamente 10%. Esse achado corrobora para
explicar a hipótese inicial que as restaurações de EQUIA e RIVA mostraram de
forma semelhante em relação à taxa de sobrevida e aos custos acumulativos,
embora o custo inicial para usar EQUIA tenha sido maior na perspectiva brasileira.
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7

CONCLUSÃO

Após 18 meses não há diferenças na longevidade e na custo-eficácia quando
se utiliza o RIVA ou EQUIA em restaurações ocluso-proximais de molares decíduos
na realidade brasileira.
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ANEXO C – Diretrizes do CONSORT 2010

Lista de informações CONSORT 2010 para incluir no relatório de um estudo randomizado
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m
No

Itens da Lista

Relatado
na pg No

Título e Resumo
1a
1b

Identificar no título como um estudo clínico randomizado
1
Resumo estruturado de um desenho de estudo, métodos, resultados e conclusões para 15-18
orientação específica, consulte CONSORT para resumos

Introdução
Fundamentaçã
o e objetivos

2a
2b

Fundamentação científica e explicação do raciocínio
Objetivos específicos ou hipóteses

25-28
29

Métodos
Desenho
estudo

3a
3b

Descrição do estudo clínico (como paralelo, factorial) incluindo a taxa de alocação
Alterações importantes nos métodos após ter iniciado o estudo clínico (como critérios de
eIegibilidade), com as razões
Critérios de elegibilidade para participantes
Informações e locais de onde foram coletados os dados
As intervenções de cada grupo com detalhes suficientes que permitam a replicação,
incluindo como e quando eles foram realmente administrados
Medidas completamente pré-especificadas definidas de desfechos primários e secundários,
incluindo como e quando elas foram avaliadas
Quaisquer alterações nos desfechos após o estudo clínico ter sido iniciado, com as razões
Como foi determinado o tamanho da amostra
Quando aplicável, deve haver uma explicação de qualquer análise de interim e diretrizes de

31
31

do

Participantes

4a
4b
5

Intervenções
Desfechos

Tamanho
amostra

6a

da

6b
7a
7b

31
31
32-38
32-38
35
31
-

72

encerramento
Randomização:
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geração
Alocação
mecanism
o
de
ocultação
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8a
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9

10
Implementação
Cegamento

Métodos
estatísticos

11a
11b
12a
12b

Método utilizado para geração de seqüência randomizada de alocação
Tipos de randomização, detalhes de qualquer restrição (tais como randomização por blocos 31
e tamanho do bloco)
Mecanismo utilizado para implementer a seqüência de alocação randomizada (como 31
recipientes numerados seqëncialmente), descrevendo os passos seguidos para a ocultação
da seqüência até as intervenções serem atribuídas
31
Quem gerou a seqüência de alocação randomizada, quem inscreveu os participantes e
quem atribuiu as intervenções aos participantes
32-34
Se realizado, quem foi cegado após as intervenções serem atribuídas (ex. Participantes,
cuidadores, assessores de resultado) e como
32-34
Se relevante, descrever a semelhança das intervenções
Métodos estatísticos utilizados para comparar os grupos para desfechos primários e 38
secundários
Métodos para análises adicionais, como análises de subgrupo e análises ajustadas
38

Resultados
Fluxo
de 13a Para cada grupo, o número de participantes que foram randomicamente atribuídos, que
participantes (
receberam o tratamento pretendido e que foram analisados para o desfecho primário
é
fortemente 13b Para cada grupo, perdas e exclusões após a randomização, junto com as razões
recomendado a
utilização
de
um diagrama)
Recrutamento
14a Definição das datas de recrutamento e períodos de acompanhamento
14b Dizer os motivos de o estudo ter sido finalizado ou interrompido
Dados de Base
15 Tabela apresentando os dados de base demográficos e características clínicas de cada
grupo
Números
16 Para cada grupo, número de participantes (denominador) incluídos em cada análise e se a
analisados
análise foi realizada pela atribuição original dos grupos
Desfechos
e 17a Para cada desfecho primário e secundário, resultados de cada grupo e o tamanho efetivo

39
40

35
39-44

39
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estimativa

Análises
auxiliares
Danos

estimado e sua precisão (como intervalo de confiança de 95%)
17b Para desfechos binários, é recomendada a apresentação de ambos os tamanhos de efeito,
absolutos e relativos
18 Resultados de quaisquer análises realizadas, incluindo análises de subgrupos e análises
ajustadas, distinguindo-se as pré-especificadas das exploratórias
19 Todos os importantes danos ou efeitos indesejados em cada grupo (observar a orientação
específica CONSORT para danos)

Discussão
Limitações

20

Generalização
Interpretação

21
22

Outras informações
Registro
23
Protocolo
24
Fomento
25

41
37

Limitações do estudo clínico, abordando as fontes dos potenciais viéses, imprecisão, e, se 45-47
relevante, relevância das análises
45-47
Generalização (validade externa, aplicabilidade) dos achados do estudo clínico
45-47
Interpretação consistente dos resultados, balanço dos benefícios e danos, considerando
outras evidências relevantes
31
Número de inscrição e nome do estudo clínico registrado
31
Onde o protocolo completo do estudo clínico pode ser acessado, se disponível
31
Fontes de financiamento e outros apoios (como abastecimento de drogas), papel dos
financiadores

* Recomendamos fortemente a leitura desta norma em conjunto com o CONSORT 2010. Explicação e Elaboração de esclarecimentos importantes de todos
os itens. Se relevante, também recomendamos a leitura das extensões do CONSORT para estudos cluster randomizados, estudos de não-inferioridade e de
equivalência, tratamentos não-farmacológicos, intervenções de ervas e estudos pragmáticos. Extensões adicionais estão por vir: para aquelas e até dados
de referências relevantes a esta lista de informações, ver www.consort-statement.org.

