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RESUMO

Hesse D. Longevidade de restaurações ART em cavidades ocluso-proximais utilizando
diferentes técnicas de inserção e proteção superficial. [tese]. São Paulo: Universidade de
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão Original.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a longevidade de restaurações ocluso-proximais
realizadas pelo Tratamento Restaurador Atraumático (ART) com duas formas de
inserção do cimento de ionômero de vidro (CIV - técnica convencional e técnica em duas
camadas), assim como avaliar a influência do tipo de proteção superficial (vaselina
sólida e resina fluida com nanopartículas – G-Coat Plus® - GC Corp). Além disso,
investigou-se o desgaste clínico das restaurações convencionais de ART protegidas com
vaselina sólida e G-Coat Plus®. Lesões de cárie ocluso-proximais em molares decíduos
de 208 crianças foram selecionadas e divididas aleatoriamente em quatro grupos: grupo
1, inserção do CIV de maneira convencional e proteção superficial realizada com
vaselina; grupo 2, inserção do CIV pela técnica em duas camadas e proteção superficial
realizada com vaselina; grupo 3, inserção do CIV de maneira convencional e proteção
superficial realizada com G-Coat Plus®; grupo 4, inserção do CIV pela técnica em duas
camadas e proteção superficial realizada com G-Coat Plus®. As restaurações foram
avaliadas clinicamente após 1, 6, 12, 18, 24 e 36 meses. Adicionalmente, 32 crianças
foram selecionadas (16 pertencentes ao grupo 1 e 16 pertencentes ao grupo 3) para
serem submetidas a impressões do hemi-arco envolvendo a restauração realizada com
moldeira parcial e silicona de adição, para posterior obtenção de modelos com o uso de
resina ortoftálica. As moldagens foram realizadas 1 dia após a realização das
restaurações (baseline) e durante as avaliações de

6, 12, 18, 24 e 36 meses. Os

modelos obtidos foram levados para Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA),
Holanda, para análise do desgaste superficial do material restaurador em aparelho de
scanner em 3D e a subtração das imagens obtidas foi realizada em programa de
computador apropriado. Foram realizados análise de sobrevida de Kaplan-Meier e teste
de Log-rank para avaliar a taxa de sobrevida das restaurações. A análise de regressão

de Cox foi usada para verificar a influência de fatores clínicos na longevidade das
restaurações. Para avaliação do desgaste das restaurações foi aplicado o teste ANOVA
de dois fatores e Tukey post-hoc. O nível de significância para os testes foi considerado
como 5%. Os resultados demonstraram que a sobrevida global das restaurações foi de
52,8% após 36 meses de acompanhamento e o tipo mais comum de falha encontrado foi
a fratura/perda da restauração, sendo este tipo de falha significativamente mais
prevalente no grupo de restauração de ART convencional protegido com vaselina
(p<0,05). A análise de sobrevida indicou uma melhor sobrevida das restaurações
realizadas pela técnica em duas camadas, em comparação com restaurações
convencionais (p=0,005), enquanto as restaurações convencionais protegidas com GCoat Plus® apresentaram maior sobrevida, em comparação com aquelas protegidas com
vaselina (p=0,035). A análise de regressão de Cox não mostrou nenhuma influência de
qualquer variável testada na longevidade das restaurações. Em relação ao desgaste
clínico, observou-se uma menor taxa de desgaste das restaurações protegidas com o GCoat Plus® quando a área selecionada de 1mm2 foi analisada (p<0,05). Porém quando
todo o hemi-arco do paciente foi considerado, não houve diferença significativa entre os
dois grupos avaliados (p>0,05). Pode-se concluir que a sobrevida de restaurações
ocluso-proximais realizadas pelo ART em dentes decíduos é maior quando realizadas
com a técnica em duas camadas. Além disso, a proteção superficial do CIV realizada
com a resina fluida nanoparticulada aumenta a longevidade e reduz o desgaste das
restaurações convencionais de ART em dentes decíduos.

Palavras-chave: Dente decíduo. Cimentos de ionômeros de vidro. Tratamento
restaurador atraumático. Proteção superficial.

ABSTRACT

Hesse D. Proximal ART restorations using different insertion techniques and surface
protection materials [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2015.

The aim of this research was to evaluate the survival rate of occluso-proximal
restorations performed by the Atraumatic Restorative Treatment (ART) with two different
insertion techniques of the glass ionomer cement (GIC - conventional technique and bilayer technique), and assess the influence of the type of surface protection (petroleum
jelly and a nanofilled particles coating for GIC – G-Coat Plus® - GC Corp). Furthermore,
we investigated the clinical wear of conventional ART-restorations protected with
petroleum jelly and G-Coat Plus®. Occluso-proximal caries lesion in primary molars from
208 schoolchildren were selected and randomly assigned into four groups: group 1,
conventional GIC insertion protected with petroleum jelly; G2, bi-layer technique
protected with petroleum jelly; G3 conventional GIC insertion protected with G-Coat
Plus®; G4, bi-layer technique protected with G-Coat Plus®. The restorations were
clinically evaluated after 1, 6, 12, 18, 24 and 36 months. Additionally, 32 children were
selected (16 from group 1 and 16 from group 3) to have impressions of the hemi-arc
involving the restoration accomplished. The impressions were carried out 1 day after
treatment and during the assessment periods of 6, 12, 18, 24 and 36 months. The
impressions were taken to the Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), The
Netherlands, to have the restorative material wear evaluated in 3D scanner and the
obtained images were subtracted in appropriate computer software. Kaplan-Meier
survival analysis and log-rank tests were performed to verify the survival rate of
restorations. Cox regression analysis was used to verify the influence of clinical factors in
the longevity of restorations. Two-way ANOVA and Tukey post-hoc test were used to
analyze the wear of the restorations. The significance level for the tests was considered
as 5% .The results showed that the overall survival rate of the restorations was 52.8%
after 36 months of follow-up and the most prevalent type of failure was fracture / loss of

restoration, in that conventional ART-restoration protected with petroleum jelly group
presented significantly more prevalence of this type of failure (p<0.05). Survival analysis
showed better survival of the two layers technique compared with conventional insertion
of GIC (p=0.005), while the conventional restorations protected with G-Coat Plus®
showed higher survival rate compared with those protected with petroleum jelly
(p=0.035). Cox regression analysis showed no influence of any variable tested on the
longevity of restorations. Regarding the clinical wear, there was a significant difference
between the coated and uncoated restorations when the selected area of 1mm2 of the
restoration was investigated (p<0.05), with a clear wear protection offered by the
application of nanofilled resin coat; however when investigating the hemi-arch of patients,
there were no significant differences between the two materials (p>0.05). We can
conclude that the survival rate of the approximal ART-restorations in primary teeth was
positively influenced by the bi-layer technique. Furthermore, the application of a
nanofilled particles coating for GIC increased the longevity and decreased the wear of
conventional ART-restorations in primary teeth when compared to petroleum jelly.

Key-words: Glass ionomer cements. Primary teeth. Atraumatic restorative treatment.
Surface protection.
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1 INTRODUÇÃO

A cárie dentária é considerada o maior problema de saúde bucal entre muitas
populações, especialmente em economias emergentes (Marcenes et al., 2013).
Apesar de haver uma tendência mundial de diminuição de lesões cavitadas, nessas
populações a prevalência de cárie dentária continua a aumentar (Murray et al.,
2012). Aliado a isso, as evidências de que parte da população mundial tem
dificuldade de acesso ao tratamento odontológico convencional, foram fatores
decisivos para o desenvolvimento e propagação do Tratamento Restaurador
Atraumático (ART) (Frencken et al., 1996).
A ideia inicial do ART foi levar saúde bucal para pessoas que estavam em
campos de refugiados ou comunidades rurais, que não teriam a possibilidade de
receber atendimento odontológico convencional. Atualmente, as indicações se
ampliaram, e este tratamento é indicado em varias situações, seja em campo, saúde
publica ou em consultórios particulares, assim como para pacientes da primeira
infância, pacientes fóbicos, odontogeriatria, pacientes especiais, entre outros (Pilot,
1999).
O desempenho das restaurações realizadas pela técnica do ART tem sido
avaliado por meio de estudos clínicos, com o intuito de verificar especialmente a
longevidade das restaurações, em especial em cavidades que envolvem apenas
uma superfície, sendo indicado como tratamento bastante efetivo e seguro
(Frencken, 2014). Os diferentes estudos clínicos têm apontado elevados índices de
sucesso das restaurações de superfície única, em dentes permanentes (Frencken et
al., 2004; van´t Hof et al., 2006; de Amorim et al., 2012) e decíduos
(Mickenautsch;Yengopal, 2011), sendo comparável a restaurações convencionais de
amálgama.
Apesar de o ART já estar bem sedimentado em relação às restaurações
oclusais, o mesmo não acontece com as restaurações que envolvem mais de uma
face e o desempenho clínico dessas restaurações é inferior ao de restaurações
oclusais (Smales; Yip, 2002; Kemoli et al., 2011), e em alguns casos, chega até a
menos de 20% (da Franca et al., 2011).
O material de escolha para restaurações das cavidades tratadas pelo ART é o
cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade (CIV) (Frencken et al., 2004, de
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Amorim et al., 2012). Embora este material apresente propriedades mecânicas
melhoradas quando comparado ao seu predecessor (Frencken et al., 2004),
algumas limitações ainda são observadas. Acredita-se que a alta viscosidade do CIV
é responsável por uma má adaptação deste material especialmente em cavidades
ocluso-proximais, levando às falhas das restaurações (Roeleveld et al., 2006;
Mhaville et al., 2006). Então, numa tentativa para solucionar este problema, foi
desenvolvida a técnica de inserção do CIV em duas camadas (Bonifácio et al.,
2010). Esta técnica consiste na inserção de uma camada fluida de CIV antes da
inserção de uma camada de consistência convencional e estudos mostraram uma
melhor adaptação do material às estruturas dentárias (Bonifácio et al., 2010), com o
benefício adicional de dissipar a tensão das cargas oclusais (Bonifácio et al., 2013a),
fatores que podem resultar em uma maior longevidade das restaurações.
Outro ponto crítico para o CIV está relacionado à sua proteção superficial. O
tempo de presa longo e a sensibilidade à água durante as primeiras 24 horas podem
levar a uma diminuição das propriedades mecânicas deste material, podendo
impactar na longevidade das restaurações, limitando o seu uso (de Gee et al., 1996;
Kleverlaan et al., 2004). A aplicação de verniz copal, sistemas adesivos, vaselina
sólida e verniz para as unhas foram propostas com o intuito de se evitar problemas
durante a presa do material (Serra et al., 1994; Brito et al., 2010).
Recentemente, uma nova geração de material para proteção dos CIVs foi
desenvolvido e a principal diferença entre este novo material (G-Coat Plus®) e as
gerações anteriores é a presença de nanopartículas em sua composição. Estudos in
vitro mostraram que a resistência à flexão e ao desgaste de espécimes protegidos
com o G-Coat Plus® foram positivamente afetadas (Lohbauer et al., 2011; Bonifácio
et al., 2012). No entanto, existem poucos relatos na literatura sobre o desempenho
clínico do G-Coat Plus® (Friedl et al., 2011; Diem et al., 2014) e até o presente
momento, nenhuma das pesquisas publicadas investigou a taxa de sobrevida de
restaurações ocluso-proximais realizadas seguindo os preceitos do ART associadas
a este material.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A cárie dentária é considerada uma ameaça contínua à saúde bucal em
muitas populações, especialmente em economias consideradas como de baixa e
média renda (Marcenes et al., 2013). A prevalência de cárie dentária continua a
aumentar entre tais populações, em contraposição a uma tendência geral para a
diminuição da prevalência entre as formas de doenças comparáveis (Murray et al.,
2012).
O Global Burden of Disease (GBD) é um programa de investigação regional e
global que avalia a mortalidade e incapacidade da população como consequência de
doenças graves, lesões e fatores de risco e conta com a colaboração de mais de
500 pesquisadores, representando mais de 300 instituições e 50 países (Das, 2012).
Em 2010, o GBD relatou que a cárie não tratada na dentição permanente foi a
condição mais prevalente entre as 291 doenças e lesões avaliadas, enquanto as
doenças e manifestações bucais foram classificadas entre as 100 causas mais
recorrentes das perdas do estado de saúde (Marcenes et al., 2013).
Em dentes decíduos, a cárie não tratada foi a 10ª condição de doença mais
prevalente no mundo, afetando 9% da população mundial (Marcenes et al., 2013), e
segue um padrão distribuição polarizado, com algumas populações apresentando
índices muito baixos da doença, enquanto outras populações apresentam índices
alarmantes, sendo que a associação com baixo nível sócio-econômico da população
já foi estabelecido (Bönecker et al., 2012; Stromberg et al., 2012; Gonçalves et al.,
2013; Dantas Cabral de Melo et al., 2015).
No Brasil, a prevalência de pacientes livre de cárie aos 5 anos de idade é de
46,6%, ao passo que a prevalência de lesões não tratadas chega a 80% na dentição
decídua (SB Brasil, 2010), fatos que denotam uma necessidade urgente de políticas
de saúde e técnicas de manejo da doença que consigam atingir essa população.
O (ART) foi desenvolvido na década de 1980 como estratégia para controle e
manejo da doença cárie, sendo considerado como parte da abordagem de Mínima
Intervenção em Odontologia (Frencken et al., 1994). Este tratamento apresenta duas
etapas: uma etapa restauradora, que envolve a remoção do esmalte e da dentina
cariada amolecida usando apenas instrumentos manuais seguida pela restauração
da cavidade com um material restaurador adesivo (Frencken et al., 1996). Além
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disso, aliado ao tratamento restaurador, devem ser realizadas estratégias educativas
e preventivas, como foco na doença cárie, e não somente na lesão (Frencken et al.,
1996).
A ideia inicial do ART foi levar saúde bucal para pessoas que estavam em
campos de refugiados ou comunidades sem infraestrutura adequada, que não teriam
a possibilidade de receber atendimento odontológico convencional. No entanto, por
causa dos resultados positivos de pesquisas e dos benefícios aos pacientes
atribuídos ao ART, houve uma disseminação da indicação e uso desta técnica, que
é empregada em varias situações, seja em campo, saúde publica ou em consultórios
particulares, assim como para pacientes da primeira infância, pacientes fóbicos,
odontogeriatria, pacientes especiais, entre outros (Pilot, 1999; Massara et al., 2012).
O termo “atraumático” indica que o tratamento é praticamente indolor para o
paciente. Desta forma, não há necessidade de aplicação de anestesia local e todos
os procedimentos são realizados sob isolamento relativo do campo operatório
(Mickenautsch et al., 1999; Holmgren et al., 2000; Almuammar et al., 2001; Taifour et
al., 2003). Por apresentar essa abordagem indolor, o ART tem sido bem recebido
pelos pacientes, fator confirmado pela tranquilidade demonstrada por esses durante
o tratamento (Schirks et al., 2003; Carvalho et al., 2009), sendo então considerada
como abordagem “amiga do paciente” (Mickenautsch et al., 1999).
Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) convencionais foram criados na
década de 1970 e o desenvolvimento desse material se deu a partir da necessidade
de um material que apresentasse propriedades estéticas satisfatórias e adesão
físico-química ao tecido dentário (Wilson; Kent, 1972). A composição dos CIVs é
complexa e variada, mas todos apresentam como princípio uma reação química
ácido-base, a partir da mistura de um pó constituído basicamente por sílica, cálcio,
alumínio e fluoretos e de um líquido composto por uma solução aquosa de ácidos,
sendo o poliacrílico o principal deles (Mount, 1999).
As principais vantagens em se utilizar os CIVs relacionam-se com suas
propriedades físicas, químicas e biológicas, destacando-se a facilidade de uso, a
biocompatibilidade e a adesão química à estrutura dental, formando um selamento
marginal eficiente (Svanberg et al., 1990; Sidhu; Schmalz, 2001; Carvalho et al.,
2011; Mickenautsch et al., 2011; Mickenautsch; Yengopal, 2011; Berg; Croll, 2015).
Além disso, este material apresenta a interessante característica de liberar flúor e se
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recarregar com fontes externas, beneficiando não somente o dente restaurado, mas
também as superfícies vizinhas à restauração (Gaskin et al., 2007; Paiva et al.,
2014; Tedesco et al., 2015).
No entanto, o uso dos CIVs convencionais para a restauração permanente é
questionável, pois eles também possuem desvantagens que limitam a sua indicação
(Tram; Messer, 2003). Como principais características negativas deste material
pode-se destacar a baixa resistência ao desgaste e alta solubilidade, que muitas
vezes culmina em restaurações defeituosas (Hickel et al., 2005). No intuito de
melhorar estas deficiências físico-mecânicas, foram desenvolvidos os CIVs de alta
viscosidade. Tais materiais apresentam propriedades físico-mecânicas superiores
quando comparados com seus antecessores e isso se deve a uma maior proporção
entre o pó e o líquido do material, além das menores partículas encontradas no pó
(Guggenberger et al., 1998). Com isso, a reação de presa inicial do CIV de alta
viscosidade ocorre mais rapidamente e a matriz formada torna-se mais resistente
mecanicamente (van Duinen et al., 2005), podendo ser indicado para locais onde há
incidência de cargas mastigatórias (Berg, 2008; Mickenautsch; Yengopal, 2012),
sendo considerado o material de escolha para a restauração atraumática de dentes
decíduos e permanentes (Frencken et al., 2004; de Amorim et al., 2012; Hilgert et
al., 2014).
O ART surgiu há cerca de 20 anos, e desde sua criação uma série de
pesquisas foram realizadas acerca da longevidade das restaurações realizadas por
esta técnica. Em superfícies oclusais, o ART apresenta maior índice de sucesso em
dentes permanentes quando comparado às restaurações de amálgama (Frencken et
al., 2004; van´t Hof et al., 2006; de Amorim et al., 2012), ao passo que em dentes
decíduos, é apontada uma longevidade semelhante ao amálgama, resina composta
e compômero (Frencken et al., 2004; van't Hof et al., 2006; Mickenautsch; Yengopal,
2011, 2012; 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 (Frencken et al., 2004; Holmgren et al., 2000;
Mickenautsch; Yengopal, 2011; de Amorim et al., 2012), o foco principal da pesquisa
contemporânea está voltado às superfícies ocluso-proximais (Raggio et al., 2013) e
os relatos presentes na literatura mostram que o desempenho clínico de
restaurações que envolvem mais de uma superfície, realizadas pela técnica do ART
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é muitas vezes inferior ao de restaurações oclusais, tanto em dentes permanentes
quanto em decíduos (Frencken et al., 1996; Phantunvanit et al., 1996; Holmgren et
al., 2000; Lo; Holmgren, 2001; de Amorim et al., 2012; Bonifácio et al., 2013d).
Ainda em relação aos dentes decíduos, estudos relatam índices de sucesso
das restaurações que podem variar de 50 a 75% nos primeiros dois anos (Smales;
Yip, 2002) e após dois e três anos de avaliação, esse índice é ainda menor (Kemoli
et al., 2011; de Amorim et al., 2012; Bonifácio et al., 2013d), podendo chegar a
menos de 20% em alguns casos (da França et al., 2011). 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). Em realidade, uma revisão sistemática da literatura recente
mostrou que a longevidade das restaurações ocluso-proximais realizadas pelo ART
apresenta resultados semelhantes ao tratamento convencional realizado com
amálgama, resina composta e compômero, sugerindo que talvez o real problema
seja relacionado com o tipo de cavidade e não com o material restaurador (Raggio et
al., 2013).
Os principais motivos de falhas das restaurações ocluso-proximais realizadas
pela técnica atraumática relacionam-se com a fratura do material restaurador e
perda da restauração (van Gemert-Schriks et al., 2007; Topaloglu-Ak et al., 2009; da
Franca et al., 2011). Essas falhas possivelmente estão relacionadas com a
dificuldade de manipulação e inserção do CIV de alta viscosidade, já que este
material apresenta uma proporção pó/líquido de 3,6:1 em peso (van ‘t Hof et al.,
2006) . Como este material tem uma textura viscosa, muitas vezes ocorre uma falta
de adaptação deste material na região cervical da cavidade, consequência da falta
de escoamento do CIV. Com isso, podem se formar espaços entre o material e o
dente, o que poderia levar a uma maior fragilidade do material e consequentemente
a uma longevidade limitada das restaurações (Mhaville et al., 2006; Roeleveld et al.,
2006; Kemoli et al., 2011).
Objetivando-se uma melhor adaptação do CIV de alta viscosidade em
cavidades

ocluso-proximais

e

maior

longevidade

dessas

restaurações,

foi

desenvolvida a técnica de inserção do CIV em duas camadas (Bonifácio et al.,
2010). Esta técnica compreende na inserção de uma camada de CIV mais fluida,
obtida pela manipulação do material a partir da proporção pó/líquido 1:2, seguida da
inserção de uma camada do material manipulado com a proporção pó/liquido
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convencional (1:1). Esta camada mais fluida possui um escoamento maior, o que
melhora a adaptação do material na região cervical da cavidade. Além disso, pelo
fato desta camada possuir mais acido poliacrílico disponível, acredita-se que ocorra
uma melhor adesão do CIV ao substrato (Bonifácio et al., 2010).
De fato, uma serie de estudos laboratoriais foram conduzidos e resultados
interessantes foram encontrados. Bonifácio et al. (2010) mostraram que a inserção
do CIV em duas camadas apresentou maior adaptação do material ao substrato
dentinário e menor microinfiltração. Lenzi et al. (2013) relataram que em relação à
resistência

de

união,

não

houve

diferenças

entre

o

CIV

manipulado

convencionalmente ou pela técnica em duas camadas, porém melhores resultados
de resistência de união da técnica em duas camadas foram observados em
substrato hígido, resultado corroborado por Tedesco et al. (2014), que também
avaliaram a resistência de união do CIV com proporção pó/líquido 1:2, mas desta
vez utilizando o teste de microcisalhamento. Bonifácio et al. (2013a) verificaram a
resistência à flexão e alinharam com os resultados obtidos através da análise em
elementos finitos de modelos padronizados em forma de barra e modelo dental
comparando a técnica de inserção do CIV convencional e em duas camadas. Os
resultados desta investigação mostraram que a resistência à flexão dos espécimes
realizados com o CIV mais fluido tiveram valores inferiores, quando comparados ao
CIV manipulado de maneira convencional. A análise de elementos finitos mostrou
que quando a camada mais fluida era colocada para baixo durante a execução do
teste, houve a separação das camadas, porém o modelo dental mostrou uma melhor
distribuição das cargas mastigatórias, com menor concentração de estresse na
superfície da restauração realizada pela técnica em duas camadas.
Apesar dos resultados promissores relacionados à técnica de inserção do CIV
em duas camadas, não se sabe ao certo o comportamento desta técnica quando
aplicada em situações clínicas. Um estudo clínico relatou os resultados preliminares
da sobrevida de restaurações realizadas pela técnica de inserção do CIV em duas
camadas em cavidades ocluso-proximais de dentes decíduos (Bonifácio et al.,
2013b), porém apesar de observar-se uma taxa de sobrevida bastante aceitável
(72%) das restaurações após um ano de acompanhamento, neste estudo piloto o
tempo de acompanhamento se restringiu ao primeiro ano e não havia grupo de
comparação, o encorajando o desenvolvimento de um estudo clínico randomizado
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para testar se estes resultados poderiam ser compráveis com os resultados de
restaurações atraumáticas convencionais.
A fim de se garantir as melhores propriedade mecânicas dos CIVs, algumas
particularidades devem ser respeitadas. Estes materiais possuem um longo período
de presa (24 horas) e durante este tempo se mostram sensíveis à umidade,
podendo sofrer sinérise e embebição. Se expostos prematuramente à umidade,
estes materiais podem apresentar perda de íons cálcio e alumínio, erosão superficial
e perda da translucência, ao passo que se ressecados durante o período de presa,
perdem água para o meio, o que acarreta em alterações dimensionais, problemas
relacionados à adesão e formação de tricas, resultando em uma diminuição da
resistência do material (Hotta et al., 1992; Sidhu et al., 1997). Para se evitar tais
problemas, é aconselhada a proteção superficial do material durante este período
com materiais como vernizes cavitários, sistemas adesivos, vaselina sólida e líquida,
além de vernizes para unha (de Gee et al., 1996; Valera et al., 1997; Kleverlaan et
al., 2004; Cefaly et al., 2001; Brito et al., 2010).
Recentemente, uma nova geração de resina fluida destinada à proteção do
CIV, voltado mais especificamente para a proteção do Fuji IX® foi desenvolvida e
recebeu o nome de G-Coat Plus®. Este material é uma resina de baixa viscosidade
basicamente composta por metil-metacrilato e tem como maior diferencial em
relação aos vernizes para proteção de CIVs existentes no mercado, a tecnologia de
nanopartículas, o que segundo o fabricante confere maior efeito protetor ao CIV
durante as primeiras 24 horas, além de preencher qualquer trinca ou porosidade do
CIV, conferindo, desta forma, maior resistência ao desgaste e à fratura (GC, G-Coat
Plus brochure, 2009).
Apesar de o fabricante prometer uma melhora nas propriedades mecânicas
do CIV quando protegido com a resina fluida nanoparticulada, os resultados de
pesquisas laboratoriais são bastante controversos. Bagheri et al. (2010) observaram
que não houve influência do G-Coat Plus® na resistência à fratura do CIV de alta
viscosidade Fuji IX (GC Corp). Lohbauer et al. (2011) observaram que os espécimes
de CIV de alta viscosidade Fuiji IX (GC Corp) protegidos com G-Coat Plus®
apresentaram maior resistência à flexão que os espécimes não protegidos, porém
nenhum efeito na resistência ao desgaste dos espécimes protegidos foi observado
após a realização de 90.000 ciclos e um maior desgaste do CIV foi observado após
200.000 ciclos no grupo de material protegido com G-Coat Plus®. Bonifácio et al.
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(2012) notaram que a resistência à flexão, assim como resistência ao desgaste do
CIV de alta viscosidade Fuji IX (GC Corp) protegidos foram positivamente
influenciados pela aplicação do G-Coat Plus®. Bagheri et al. (2013) examinaram o
efeito do G-Coat Plus® em diferentes CIVs e notaram que a aplicação deste verniz
foi associada com uma diminuição da dureza dos materiais, mas aumentou a
resistência à compressão.
Em resumo, parece que a resistência à fratura de dos CIVs não pode ser
aumentada pela aplicação de G-Coat Plus® (Bagueri et al., 2010), ao passo que a
resistência à flexão é aumentada significativamente (Lohbauer et al., 2011; Bonifácio
et al., 2012). A resistência ao desgaste também é melhorada quando o CIV é
protegido (Bonifácio et al., 2012), mas os dados sobre a dureza e resistência à
fratura são controversos (Bagueri et al., 2010; Bonifácio et al., 2012). A relevância
destas três propriedades mecânicas (resistência à fratura, resistência à flexão e
dureza) em relação ao comportamento clínico dos materiais dentários não está bem
estabelecida. De acordo com Ferracane (2013), que investigou o comportamento de
materiais resinosos, a resistência à fratura está provavelmente mais relacionada à
probabilidade do material apresentar lascas ou fraturas. Já a resistência à flexão tem
alguma correlação já estabelecida com o desgaste do material ao longo do tempo,
ao passo que a dureza apresenta correlação limitada com o desempenho clínico dos
materiais.
Sendo assim, a melhor maneira de se verificar se o G-Coat Plus® pode
melhorar a longevidade de restaurações de CIV é a condução de estudos clínicos e
neste âmbito há apenas dois estudos relatados (Friedl et al., 2011; Diem et al.,
2014). Diem et al. (2014) investigaram o desempenho clínico de restaurações
oclusais protegidas com o G-Coat Plus®

e observaram que

houve um efeito

protetor do verniz após 1 e 2 anos de avaliação no que diz respeito ao desgaste das
resaturações, porem tal efeito não foi observado após 3 anos. Friedl et al. (2011)
avaliaram retrospectivamente a viabilidade de restaurações de CIV como materiais
de restauração definitiva em pré-molares e molares permanentes e concluíram que o
CIV associado ao G-Coat Plus® pode ser aplicado como material de restauração
permanente em cavidades oclusais e ocluso-proximais de dentes posteriores
permanentes.
Conforme apontado nos tópicos acima, há a necessidade do desenvolvimento
de estudos clínicos que investiguem a sobrevida de resaturações ocluso-proximais
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em dentes decíduos realizadas de acordo com o ART, testando diferentes técnicas
de inserção do CIV, assim como novos materiais desenvolvidos para proteção deste
material, o que justifica a realização do presente estudo.
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3 PROPOSIÇÃO

Este estudo teve como objetivos:
•

A avaliação da sobrevida de restaurações ocluso-proximais realizadas
pelo ART em dentes decíduos, com duas formas de inserção do CIV
(técnica convencional e técnica em duas camadas), assim como
avaliar a influência do tipo de proteção superficial utilizada (vaselina
sólida e G-Coat Plus®).

•

A investigação do desgaste clínico das restaurações ocluso-proximais
realizadas pela técnica do ART em dentes decíduos protegidas com
vaselina sólida e resina fluida com nanopartículas (G-Coat Plus®),
realizada por meio de análise quantitativa de imagens obtidas em
scanner 3D e subtraídas em programa computadorizado.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1

ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (CEP-FOUSP) sob o Parecer 190/08
(ANEXO A) e também foi registrado no “Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos”
(REBEC), sob o protocolo RBR-2nwk89.
Os indivíduos da pesquisa e seus responsáveis foram informados dos
objetivos gerais do estudo e da sua importância através do termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE), sendo que somente foram incluídas na pesquisa aquelas
crianças cujos pais assinaram o TCLE (APÊNDICE A).

4. 2

AMOSTRA

O tamanho da amostra foi calculado baseado na diferença mínima de 10% na
taxa de sucesso entre os grupos controle e tratamento após 2 anos de
acompanhamento, α de 5% e poder (força) de 80%, utilizando teste pareado. De
acordo com o tamanho do cálculo amostral, um mínimo de 34 cavidades por grupo
foi requerido. A fim de se compensar possíveis perdas, um valor de 20% foi
acrescentado, resultando em um mínimo de 41 cavidades por grupo. Sendo assim,
208 crianças com idade de 6 e 7 anos foram selecionadas para participar desta
pesquisa.
Primeiramente dois examinadores treinados realizaram uma avaliação visual
dos pacientes, selecionando as crianças que possivelmente contemplariam os
critérios de inclusão, que serão apresentados mais adiante. Esses examinadores,
dentistas contratados da prefeitura de Barueri, participaram de treinamento prévio
em São Paulo, por uma semana, para avaliação da presença de lesões de cárie.
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Para selecionar 208 crianças, os dentistas avaliaram aproximadamente 2.000
crianças em diferentes escolas. Os pacientes foram avaliados na própria escola, em
sala de aula separada para exame, e receberam instruções sobre saúde oral, em
especial em relação a orientações de higiene e consumo de açúcar.
Primeiramente os examinadores preencheram um questionário para cada
criança contendo questões pessoais como nome, data de nascimento, gênero, nome
da escola, nome do pai e nome da mãe (APÊNDICE B). Após esta etapa, os
dentistas realizaram o exame intra-oral, com o auxílio de espelho bucal plano,
roletes de algodão e sonda periodontal. A placa bacteriana foi removida utilizando
gaze e o critério para avaliação de presença de lesões de cárie adotado foi o da
Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2013), sendo que os
índices de cárie foram o CPOD e o ceos (Gruebbel, 1944), que representa a média
de dentes cariados, perdidos e restaurados, em cada criança.
Os critérios de inclusão para os pacientes foram: crianças com idades entre 6
e 7 anos; cooperadores em relação ao exame; em condições de boa saúde geral;
com possibilidade de acompanhamento por alguns anos; cujos responsáveis
concordassem com a execução da pesquisa e assinassem o TCLE; com ao menos
uma lesão de cárie ocluso-proximal em molar decíduo com envolvimento dentinário.
As lesões de cárie que foram incluídas no estudo contemplaram os seguintes
critérios:
•

somente superfícies ocluso-proximais com lesão de cárie;

•

cavidades acessíveis aos instrumentos manuais utilizados no ART;

•

cavidades com uma abertura de até 2,0 mm no sentido mesio-distal e 2,5 mm
nos sentidos vestíbulo-lingual e ocluso-cervical;

•

ausência de fístula ou abscesso próximo ao dente com lesão de cárie;

•

ausência de exposição pulpar;

•

ausência de mobilidade.
Nos casos em que a criança selecionada apresentava mais lesões de cárie

ocluso-proximais que cumprissem os critérios de inclusão descritos, foi selecionada
a cavidade que melhor se encaixasse nestes critérios. As crianças que
apresentavam outras lesões de cárie foram encaminhadas aos postos de saúde do
município de Barueri para receberem tratamento.
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4. 3

GRUPOS EXPERIMENTAIS

Os pacientes selecionados foram divididas em 4 grupos aleatoriamente. As
cavidades selecionadas foram tratadas seguindo-se os preceitos do ART, sendo
restauradas com CIV Fuji IX (GC Europe, Leuven, BE), na apresentação pó-líquido.
®

O método de aplicação do CIV na cavidade e o tipo de proteção superficial variaram
de acordo com os grupos experimentais, descritos na tabela 4.1.

Tabela 4.1 - Distribuição dos grupos de acordo com o tipo de restauração e proteção superficial
utilizados
Grupos

N de cavidades

Inserção do CIV

Proteção

1

Controle

55

Convencional

Vaselina

2

Teste

42

Técnica em duas camadas

Vaselina

3

Teste

54

Convencional

G-Coat Plus

®

4

Teste

57

Técnica em duas camadas

G-Coat Plus

®

4.4

OPERADORES

Os operadores foram 4 estudantes do último ano da graduação de
Odontologia da Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Holanda, que
foram treinadas em Amsterdã, em como preparar e restaurar as cavidades e finalizar
as restaurações de acordo com os procedimentos originais de ART (Frencken,
2014). Além disso, as estudantes foram treinadas em laboratório em como manipular
o CIV e aplicar as técnicas de inserção do CIV e proteção superficial que foram
testados nesse estudo. Elas também foram submetidas a uma semana de
treinamento com pacientes antes de iniciar o estudo, para aplicar as diferentes
técnicas, sendo esta última fase realizada na Faculdade de Odontologia da
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Universidade de São Paulo, sob supervisão de uma cirurgiã-dentista e uma
professora, ambas experientes em ART.
As estudantes realizaram as restaurações das 208 cavidades durante o
período escolar e no ambiente escolar, sem a utilização de equipo odontológico.
Carteiras escolares foram utilizadas e a iluminação foi advinda de luz acoplada na
testa.

As alunas trabalharam em duplas e foram assistidas por uma dentista

brasileira local. A alocação das crianças foi realizada com o auxílio de duas listas de
randomização gerada por programa de computador. A primeira lista possuía a
sequencia numérica para a alocação do paciente para o operador, enquanto a
segunda lista era usada para alocar a criança ao grupo de tratamento realizado.

4. 5

TRATAMENTOS

4.5.1 Técnica de ART

Todas as lesões de cárie foram tratadas seguindo preceitos do ART para
restauração de cavidades de múltiplas faces, seguindo a sequencia descrita por
Frencken (2014):
a) Isolamento do campo operatório: os roletes de algodão foram colocados ao
lado do dente a ser tratado. Para dentes inferiores, os roletes foram
colocados pelos dois lados, e para os superiores, somente pela vestibular. Os
roletes foram trocados todas as vezes que se apresentavam saturados de
saliva.
b) Exame da lesão de cárie e cavidade no dente: para auxiliar o exame, restos
de alimento e placa bacteriana foram removidos com instrumentos manuais.
A superfície do dente foi limpa com penso de algodão embebido em água,
seguido de secagem com penso de algodão seco.
c) Remoção da dentina desmineralizada: curetas foram utilizadas para remover
todo tecido infectado. Uma cureta de tamanho pequeno foi utilizada para
remover todo o tecido desmineralizado do limite amelo-dentinário com
movimentos cortantes circulares. Caso esta etapa resultasse em esmalte sem
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suporte, este foi removido, com o objetivo de melhorar a visibilidade e o
acesso para as partes mais profundas da lesão. Uma cureta de maior
diâmetro foi utilizada no fundo da cavidade para reduzir o risco de exposição
pulpar.
d) Preparo para restauração: uma tira de matriz foi colocada em posição e
mantida em posição com auxílio de cunha de madeira, para dar o contorno
correto à restauração. A cavidade foi limpa e seca com pensos de algodão.
e) Condicionamento da cavidade: o líquido para condicionamento (líquido do
CIV) foi aplicado para remover a lama dentinária formada durante a remoção
de tecido cariado, aumentando a adesão química do CIV à estrutura dentária
(Raggio et al., 2010). Para isso, uma gota do líquido foi diluída com um penso
de algodão umedecido em água, sendo aplicado então à cavidade, com o
mesmo algodão, por 10 segundos. Após a aplicação, a cavidade foi lavada
com penso embebido em água por 3 vezes sequenciais e seca com mais três
pensos de algodão.
f) Os roletes de algodão foram trocados previamente à aplicação do CIV.

4.5.2 Preparo do CIV para restauração das cavidades com a técnica
convencional (grupos 1 e 3)

O CIV foi preparado seguindo as orientações do fabricante. A proporção adotada
foi de uma colher de pó para uma gota de líquido, e a mistura foi inserida na
cavidade em pequenos incrementos.
a) Preparo do pó: o frasco contendo o pó do CIV foi agitado algumas vezes
antes da sua utilização, para homogeneizar as partículas do material.
b) Dosagem do pó: a colher medida foi utilizada e o excesso de pó foi removido
pela passagem da colher na lingueta do frasco. O frasco foi imediatamente
fechado após a dosagem, para evitar a absorção de água da atmosfera.
c) Dosagem do líquido: O frasco de líquido foi virado com cuidado com a ponta
para baixo. A primeira gota foi colocada no canto do bloco de manipulação,
pois essa primeira gota geralmente contém bolhas de ar em seu interior, e é
melhor se utilizada para o condicionamento da cavidade. A segunda gota foi
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dosada imediatamente, sem desvirar o frasco, colocada no centro do bloco e
como é geralmente livre de bolhas, foi utilizada para a mistura do cimento.
d) Manipulação: o pó foi dividido em duas partes iguais com uma espátula, e o
líquido espalhado em área de aproximadamente 2,0 cm de diâmetro. A
primeira parte do pó foi incorporada ao líquido e misturada por
aproximadamente 10 seg, sendo que a segunda parte do pó só foi adicionada
à mistura quando a primeira parte estava totalmente homogênea.
e) Tempo de manipulação: todo o pó foi incorporado à mistura, pois a falta deste
poderia reduzir a resistência da restauração. A mistura foi manipulada até que
atingir consistência firme, como goma de mascar e aparência brilhante, sendo
finalizada em até 30 seg. A mistura homogênea foi inserida na cavidade em
pequenos incrementos, em até 90 segundos após a manipulação.

4.5.3 Restauração das cavidades utilizando a técnica convencional de
inserção do CIV (grupos 1 e 3)

Uma vez que o CIV adquiriu a consistência correta após a manipulação, este foi
imediatamente utilizado para preencher a cavidade, como descrito por Frencken
(2014):
a) O CIV foi inserido na cavidade em pequenos incrementos, utilizando uma
espátula de inserção.
b) As cavidades foram restauradas com excesso de material e uma nova porção
de CIV foi inserida nas fossas e fissuras adjacentes, sempre que necessário.
A seguir foi realizada a técnica da pressão digital, com a luva vaselinada
(Frencken , 2014).
c) Após a presa inicial (aproximadamente 5 minutos), a matriz e a cunha foram
removidas e a oclusão foi verificada com papel de articulação.

4.5.4 Preparo do CIV para restauração das cavidades com a técnica de
inserção em duas camadas (grupos 2 e 4)
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Para a restauração das cavidades dos grupos 2 e 4, o CIV foi preparado de
duas maneiras diferentes, seguindo a técnica descrita por Bonifácio et al. (2010). A
proporção da primeira camada foi de uma colher dosadora de pó para duas gotas de
líquido, resultando em uma mistura mais fluida. O CIV da segunda camada foi
preparado de acordo com as instruções do fabricante, e a proporção utilizada foi de
uma colher do pó para uma gota de líquido, conforme descrito no item 3.4.2.
A primeira camada foi preparada de acordo com os seguintes passos:
a) Dosagem do pó: antes de utilizar o pó, o operador realizou a homogeneização
deste, conforme descrito anteriormente. Foram dispensadas duas colheres do
pó, da mesma maneira descrita no item 3.4.2, subitem b).
b) Dosagem do líquido: O frasco de líquido foi virado com cuidado com a ponta
para baixo. A primeira gota foi colocada no canto do bloco de manipulação,
conforme descrito anteriormente, e em seguida duas gotas do líquido foram
dispensadas imediatamente no centro do bloco, sem que este fosse
desvirado, para serem misturadas ao pó.
c) Manipulação: o pó foi agregado ao líquido conforme descrito no item 3.4.2,
subitem d, obtendo-se desta vez, um material com consistência mais fluida.
d) Tempo de manipulação: todo o pó foi incorporado à mistura. A mistura foi
manipulada até se conseguir uma consistência fluida e o tempo de
manipulação foi de no máximo 30 seg. Uma delgada camada desta mistura
foi inserida na cavidade, limitando-se às paredes axial e cervical da cavidade,
cobrindo somente dentina.
e) Preparo da segunda camada: a segunda camada de CIV foi preparada como
descrito anteriormente no item 3.4.2 e aplicada imediatamente após a
primeira camada, antes que esta perdesse o brilho, indicando que a presa
inicial do CIV ainda não havia sido finalizada.

4.5.5 Restauração das cavidades utilizando a técnica de duas camadas de
inserção do CIV (grupos 2 e 4)
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Após manipulação do CIV com consistência fluida, este foi aplicado na cavidade,
na porção dentinária, formando a primeira camada de CIV. A seguir, a cavidade foi
preenchida com o CIV na consistência convencional, conforme descrito por
Frencken (2014):
a) Uma camada fina do CIV fluido foi aplicada no assoalho e paredes axiais da
cavidade com o auxílio de um aplicador de hidróxido de cálcio, restringindo o
material à dentina, evitando contato com o esmalte.
b) A segunda camada de CIV foi aplicada imediatamente após a primeira.
Enquanto o operador aplicava a primeira camada, o assistente já manipulava
a segunda, que foi inserida antes que o material presente na cavidade
perdesse o brilho.
d) As cavidades foram restauradas com excesso de material, e nova aplicação
foi feita nas fossas e fissuras adjacentes, sempre que necessário. A seguir foi
realizada a técnica da pressão digital, com a luva vaselinada (Frencken,
2014).
c) Após a presa inicial (aproximadamente 5 minutos), a matriz e a cunha foram
removidas e a oclusão foi verificada com papel de articulação.

4.5.6 Proteção superficial das restaurações utilizando vaselina sólida (grupos
1 e 2)

Após verificação da oclusão e remoção dos excessos de CIV, a restauração foi
protegida com vaselina sólida (Unilever, São Paulo, BR):
a) Uma pequena camada de vaselina foi aplicada com o dedo enluvado.
b) Os roletes de algodão foram removidos.
c) O paciente foi instruído a não se alimentar por 1 hora.

4.5.7. Proteção superficial das restaurações utilizando resina fluida com
nanopartículas (grupos 3 e 4)
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Após verificação da oclusão e remoção dos excessos de CIV, a restauração foi
protegida com a resina fluida com nanopartículas - G-Coat Plus®

(GC Europe,

Leuven, BE):
a) Um novo pedaço de tira matriz metálica foi colocado e fixado com cunha de
madeira.
b) Novo isolamento relativo do campo operatório foi realizado com roletes de
algodão.
c) Duas gotas do G-Coat Plus® foram dispensadas em casulos descartáveis e o
material foi aplicado na superfície oclusal e proximal utilizando um pincel.
Para dar espaço para aplicação do material na proximal, a matriz foi afastada
da restauração com auxílio de uma sonda exploradora.
d) O material foi polimerizado com aparelho fotopolimerizador de fonte de luz
visível de intensidade de 400-475 nm (G Light – GC Europe, Leuven, BE) por
60 segundos e a fonte de luz foi posicionada o mais próximo possível da
superfície dental. O fotopolimerizador foi posicionado por 20 seg na superfície
oclusal, 20 seg na vestibular, afastando a matriz, e outros 20 seg na lingual,
novamente afastando a matriz.
e) Os roletes de algodão foram removidos.
f) O paciente foi instruído a não se alimentar por 1 hora.

4. 6

AVALIAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES

As restaurações foram avaliadas após 1, 6, 12, 18, 24 e 36 meses.
O exame para avaliação das restaurações foi realizado por uma examinadora
externa treinada e calibrada, aluna de pós-graduação da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo.

Essa estudante passou por um período de

treinamento em São Paulo visando à calibração para o critério de avaliação das
restaurações utilizado. A concordância intraexaminador foi calculada, sendo aceito
escore acima de 0,7. O critério de avaliação empregado foi baseado no critério
proposto por Roeleveld et al. (2006) e está descrito na tabela 4.2. A tabela 4.3
mostra a escala utilizada no caso de dúvida entre escores (Roeleveld et al., 2006).
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Tabela 4.2 - Critérios de avaliação das restaurações proximais
Escore

Critérios

00

Restauração presente, intacta

10

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

11

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

12

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

13

Restauração com excesso >0,5mm; reparo necessário

20

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

21

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

30

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

40

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

50

Dente ausente devido à extração

60

Dente ausente devido à esfoliação natural

70

Dente ausente devido à extração ou esfoliação; impossivel fazer diagnostico

90

Paciente ausente

Tabela 4.3 - Diretrizes de avaliação das restaurações ART em caso de discordância
Em caso de dois
escores
serem
possíveis

• Defeito marginal (escores 10,11) é pior do que excesso ou falta de
material (escores 12,13)
• Lesão de cárie secundária (escores 20,21) é pior do que defeito
marginal (escore 10,11)
• Escore 30 (Restauração ausente, fratura em bloco, perda parcial) é
pior do que lesão de cárie secundária (escores 20,21)
• Excesso de material (escore 13) é considerado pior que falta (escore
12)

A examinadora era cega em relação aos grupos de tratamentos e os dados
de cada paciente foram anotados em arquivo de computador para futura análise
estatística.
A largura e profundidade dos defeitos marginais, o desgaste superficial e
excesso ou falta de material foram medidos com auxilio da sonda periodontal CPI,
da OMS, que tem ponta em forma de esfera, com 0,5 mm de diâmetro. O ponto de
corte de sucesso ou insucesso foi de 0,5 mm.
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A restauração foi considerada “sucesso” quando os códigos 00 e 10 foram
empregados e "fracasso" quando códigos 11-40 foram registrados. Os códigos 5091 foram atribuídos quando o dente não estava disponível para avaliação.

4.7 AVALIAÇÃO DO DESGASTE DAS RESTAURAÇÕES

4.7.1

Impressões

Foram selecionadas aleatoriamente 32 crianças, 16 pertencentes ao grupo 1
e 16 pertencentes ao grupo 3. Impressões do hemi-arco envolvendo a restauração
ocluso-proximal foram realizadas utilizando-se moldeira parcial e silicona de adição
(Futura AD- DFL, Rio de Janeiro, BR) e os modelos foram obtidos com o uso de
resina ortofitálica (Arazyn 1.0 - Redelease, São Paulo, BR). As moldagens foram
realizadas 1 dia após a realização das restaurações e durante as avaliações de 6,
12, 24 e 36 meses.

4.7.2

Análise do desgaste das restaurações

Os modelos foram levados para ACTA, onde foi realizada a análise indireta
do desgaste do material restaurador por meio de análise de subtração das imagens
digitalizadas.
Primeiramente, cada modelo foi digitalizado com o auxílio do Lava ™
Chairside COS Scanner Oral (3M ESPE, Saint Paul, EUA). A seguir, utilizou-se o
software Geomatic Studio 12 (3D Systems, Carolina do Sul, EUA) para realização do
pareamento entre as imagens do modelo inicial com o modelo de cada sequência de
avaliação. O software comparou duas imagens diferentes com o objetivo de
encontrar as translações e rotações que correspondessem aos pontos das duas
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imagens, alinhando-as da melhor maneira possível. Em seguida, a média do
desgaste e o desvio padrão do hemi-arco foram calculados. Além disso, o desgaste
e o desvio padrão de uma área selecionada de 1mm2 das restaurações foram
calculados. Esta área selecionada foi referente ao local onde a restauração
apresentou a maior taxa de desgaste.

4.8

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foi utilizado o software estatístico Stata 11.2 (StataCorp, Texas, EUA).
Cohen’s Kappa ponderado foi utilizado para calcular a concordância intraexaminador. Para comparação da proporção de cada categoria em cada grupo, foi
utilizada a análise de sobrevida de Kaplan-Meier. O teste Log-rank foi aplicado para
verificar a diferença estatística entre as curvas dos gráficos de sobrevida, assim
como para verificar diferenças entre os tipos de falhas mais prevalentes entre os
grupos. Para avaliar a associação entre o desfecho e as variáveis características do
paciente foi aplicado o teste de Regressão de Cox. Para avaliação do desgaste das
restaurações, foi aplicado o teste ANOVA de dois fatores e Tukey post-hoc. O nível
de significância para os testes foi considerado como 5%.
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5

RESULTADOS

5.1

SOBREVIDA DAS RESTAURAÇÕES

O valor obtido de Cohen’s Kappa ponderado para a reprodutibilidade intraexaminador foi de 0,96. A taxa de perda amostral após 36 meses foi de 9,1%, sendo
que estas perdas foram distribuídas igualmente entre os quatro grupos. A figura 5.1
apresenta um fluxograma do progresso dos participantes através das fases do
experimento, baseada nas diretrizes do CONSORT.
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Figura 5.1 - Fluxograma baseado nas diretrizes do CONSORT referente ao progresso dos pacientes nas
diferentes fases do estudo clínico
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Das 208 crianças selecionadas que participaram no estudo, 108 (52%) eram do
gênero masculino. A sobrevida geral das restaurações foi 53,1% após 36 meses; para
o grupo 1 foi de 30,9%, para o grupo 2 foi de 64,2%, para o grupo 3 que foi de 53,7% e
para o grupo 4 foi 64,9%. Os principais motivos de falhas das restaurações foram perda
total ou parcial da restauração (70%) seguido de inflamação pulpar (14%). O teste de
Log-rank mostrou uma diferença significativa entre a inserção convencional do CIV
protegido com vaselina (grupo 1) e todos os outros grupos com relação ao tipo mais
prevalente de falha da restauração encontrada em nosso estudo (restauração ausente,
fratura em bloco, perda parcial); enquanto que o segundo tipo mais comum de falha
(inflamação da polpa) apresentou uma distribuição igual entre os quatro grupos (Tabela
5.1).

Tabela 5.1 – Distribuição dos tipos mais prevalentes de falhas das restaurações divididos por grupo e
intervalos de observação
1 mês
n

6 meses
n

12 meses
N

18 meses
n

24 meses
N

36 meses
n

Total

Grupo 1

Fratura
4
7
1
1
12
3
28
Inflamação
0
1
1
2
0
0
4
pulpar
Grupo 2
Fratura
1
5
1
0
1
0
8
Inflamação
1
1
1
1
0
0
4
pulpar
Grupo 3
Fratura
2
6
2
2
7
1
20
Inflamação
0
1
1
0
0
0
2
pulpar
Grupo4
Fratura
1
4
3
3
0
1
12
Inflamação
2
1
0
0
0
1
4
pulpar
*O teste Log-rank mostrou uma diferença significativa entre o grupo 1 e todos os outros grupos com
relação ao tipo de falha `fratura' (p <0,05).
**O teste Log-rank mostrou uma distribuição semelhante do tipo de falha ` inflamação pulpar' entre os
quatro grupos (p> 0,05).

As curvas de sobrevida, com dados censurados, são apresentadas nas figuras
5.2 - 5.4. O teste de Log-rank indicou diferença significativa entre os grupos (Figura 5.2
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- p=0,005) e técnica de inserção do CIV (Figura 5.3 - p=0,005). No entanto, não houve
diferença com relação ao tipo de proteção superficial aplicado (Figura 5.4 - p=0,082).
Porém quando apenas os grupos que contemplaram a inserção do CIV de maneira
convencional foram testados, observou-se que as restaurações protegidas com o GCoat Plus® apresentaram uma taxa de sobrevida significativamente superior quando
comparadas àquelas protegidas com vaselina (Figura 5.5 - p=0,035), ao passo que
nenhuma influência do G-Coat Plus® foi notada nos grupo de restauração que utilizou a
inserção do CIV pela técnica em duas camadas (Figura 5.6 - p=0,909)

Figura 5.2. Curvas de sobrevida referente aos 4 grupos testados. Log-rank, p=0,005
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Figura 5.3 - Curvas de sobrevida referente às técnicas de inserção do CIV. Log-rank, p=0,005
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Figura 5.4 - Curvas de sobrevida referente ao material de proteção superficial testado. Log-rank, p=0,082
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Figura 5.5 - Curvas de sobrevida referente aos grupos de inserção convencional do CIV protegidos com
®
vaselina e G-Coat Plus . Log-rank, p=0,035
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Figura 5.6 - Curvas de sobrevida referente aos grupos de inserção do CIV em duas camadas protegidos
®
com vaselina e G-Coat Plus . Log-rank, p=0,909
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O teste de regressão de Cox mostrou que não houve influência de qualquer uma
das variáveis testadas sobre a taxa de sobrevida das restaurações (Tabela 5.2).

Tabela 5.2 - Análise de Regressão de Cox das falhas das restaurações e fatores associados
Variáveis testadas

RR
95% CI

P

0,67
0,49-1,22
0,68
0,42-1,07
0.71
0,61-0,87

0,50

Dente adjacente
(ref.: presente)
ausente

0,98
0,39-2,42

0,97

Dente antagonista
(ref.: presente)
ausente

0,86
0,45-1,62

0,65

1,11
0,61-1,35

0,60

(ref.: direito)
esquerdo

0,90
0,60-1,32

0,64

Superfície dental
(ref.: mesial)
distal

0,95
0,75-1,19

0,15

Operador
(ref.: operador 1)
operador 2
operador 3
operador 4

Arcada
(ref.: superior)
inferior
Lado

RR = Razão de risco; IC = Intervalo de Confiança
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5.2

DESGASTE DAS RESTAURAÇÕES	
  

Das 32 restaurações investigadas inicialmente, 20 estavam disponíveis para
avaliação durante os 3 anos de acompanhamento, sendo 9 restaurações protegidas
com vaselina e 11 com G-Coat Plus® (Tabela 5.3, mostrando também o número de
pacientes no início do estudo e durante as avaliações de 1 dia e 6, 12, 24 e 36 meses).
Doze das restaurações originais não puderam ser avaliados durante o período de
rechamada, devido ao fato de a restauração não estar mais presente, o paciente estar
ausente da escola nos dias da avaliação, ou ter mudado de escola ou cidade.

Tabela 5.3 – Distribuição dos pacientes incluídos na avaliação do desgaste das restaurações de acordo
com a proteção superficial estudada
Restauração
Restauração + vaselina

Inicial
16

6 meses
15

12 meses
10

24 meses
10

36 meses
9

Restauração + G-Coat Plus

16

15

13

12

11

Total

32

30

23

22

20

A média e o desvio padrão do desgaste referente ao hemi-arco e refrente a área
selecionada de 1mm2 das restaurações estão expressos na Tabela 5.4. A avaliação do
desgaste clínico por meio de análise em 3D das restaurações revelou uma diferença
significativa entre os dois grupos, quando a área selecionada de 1mm2 da restauração
foi investigada (p<0,05), sendo que uma proteção contra o desgaste foi observada no
grupo protegido com a aplicação do G-Coat Plus®. No entanto, quando se investigou o
hemi-arco dos pacientes, não houve diferenças significativas entre os dois materiais
(p>0,05).
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Tabela 5.4 – Média e desvio padrão do desgaste do hemi-arco do paciente e área selecionada de 1mm
das restaurações (médias e em parênteses desvio padrão, unidade de medida = µm)
Hemi-arco
Período de avaliação

Vaselina

G-Coat Plus

6 meses

86,44 (29,37)

a,A

12 meses

148,89(44,59)

b,A

24 meses

176,44 (39,83)

b,A

185,00 (51,63)

b,A

36 meses

180,44 (36,26)

b,A

181,73 (32,16)

b,A

Área selecionada de 1mm
Período de avaliação

105,56 (47,69)
158,27 (56,20)

a,A

a,b,A

2

Vaselina

G-Coat Plus

6 meses

535,00 (91,43)

a,A

314,77 (134,42)

a,B

12 meses

600,56 (97,71)

b,A

364,00 (135,44)

a,B

24 meses

610,00 (93,21)

b,A

370,00 (142,18)

a,B

36 meses

629,67 (82,05)

b,A

439,63 (118,32)

a,B

*Letras minúsculas diferentes denotam diferença estatística significante entre as colunas.
**Letras maiúsculas diferentes denotam diferença estatística significante entre as linhas. (p<0,05).

Imagens representativas do desgaste das restaurações medidos após 6, 12, 24 e 36
meses são apresentadas na figura 5.7.
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65 OM
Vaselina

54 OD
Vaselina

64 OD
G-Coat Plus

74 OD
G-Coat Plus

6 meses

12 meses

24 meses

36 meses

Figura 5.7 – Imagens representativas do desgaste das restaurações medidas nos períodos de 6, 12, 24 e
36 meses de acompanhamento (de cima para baixo), respectivamente
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6 DISCUSSÃO

Conforme dito anteriormente, o ART tem sido intensamente estudado e
forte evidência de sua eficácia para superfícies oclusais já foram reportadas
(Frencken et al., 2004; van´t Hof et al., 2006; Mickenautsch;Yengopal, 2011; de
Amorim et al., 2012), porém taxas de sobrevida / sucesso inferiores são
relatadas para cavidades ocluso-proximais em molares decíduos e permanentes
(van´t Hof et al., 2006; de Amorim et al., 2012). Não obstante, torna-se
interessante ressaltar que as restaurações ocluso-proximais em dentes decíduos
realizadas com a técnica atraumática apresentam taxas de sobrevida / sucesso
semelhantes quando comparadas à abordagem convencional com amálgama,
resina composta ou compômero e especula-se se o tipo de cavidade seria o real
desafio em vez da técnica restauradora si, o que configura uma necessidade de
ensaios clínicos bem conduzidos para se investigar as restaurações oclusoproximais em dentes decíduos, a fim de estabelecer a melhor forma de
tratamento para este tipo de lesões (Raggio et al., 2013). Neste sentido, foi
desenvolvido o presente estudo, propondo-se uma nova técnica para inserção
do CIV em cavidades ocluso-proximais de dentes decíduos, assim como um
material com a tecnologia de nanopartículas para proteção superficial das
restaurações.
De acordo com o que foi abordado previamente, a viscosidade elevada
CIV é responsável pela incorreta inserção do material na cavidade, que resulta
numa falta de adaptação cervical e, por conseguinte, compromete o sucesso das
restaurações (Mhaville et al., 2006; Roeleveld et al., 2006). Os resultados
provenientes desta investigação apontam para uma taxa de sobrevida das
restaurações realizadas com a técnica em duas camadas superior, quando
comparada à inserção do CIV de maneira convencional e a explicação para este
achado está respaldada nos resultados de estudos laboratoriais prévios. O
primeiro deles, delineado por Bonifácio et al. (2010) sugeriu que a inserção do
CIV em duas camadas minimiza os efeitos adversos relacionados à adaptação
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marginal do material, além de diminuir a microinfiltração. Os resultados de
estudos posteriores indicaram que a técnica em duas camadas resulta em
menor concentração de tensão na superfície do material restaurador (Bonifácio
et al., 2013a), e resistência de união superior que a técnica convencional em
substrato hígido (Lenzi et al., 2013), o que levaria a uma maior sobrevida da
restauração clinicamente.
Todavia, esta longevidade superior das restaurações em duas camadas
não foi observada até o período de 18 meses de avaliação das restaurações
(Bonifácio et al., 2013c). Uma possível explicação para estes resultados
controversos é que a camada fluida de CIV promove, conforme já relatado, uma
melhor adaptação cervical do material, evitando desta forma, a formação de
espaços na região cervical da restauração (Bonifácio et al., 2010). Assim sendo,
a camada fluida acaba desempenhando o papel de um amortecedor de cargas,
já que o estresse da carga mastigatória é dissipado de maneira mais uniforme
(Bonifácio et al., 2013a), o que julgamos evitar o colapso e quebra das
restaurações devido à fadiga do material ao longo do tempo.
Os relatos presentes na literatura sobre o efeito do G-Coat Plus® nas
propriedades mecânicas de Fuji IX® são bastante controversos e estudos
anteriores mostraram que a resistência à flexão e ao desgaste de espécimes
protegidos foram positivamente afetados (Lohbauer et al., 2011; Bonifácio et al.,
2012), enquanto a resistência à fratura não foi afetada pelo verniz (Bagheri et al.,
2010). Nosso estudo mostrou que o G-Coat Plus® influencia positivamente a
taxa de sobrevida de restaurações ocluso-proximais de ART quando o CIV foi
inserido na cavidade de maneira convencional, enquanto nenhum efeito foi
observado para as restaurações realizadas pela técnica de inserção do CIV em
duas camadas. Nossa hipótese é que a proteção fornecida pelo G-Coat Plus®
encontrada nas restaurações ocluso-proximais convencionais se deve a uma
redução da porosidade e rugosidade superficial do CIV, conforme relatado por
Bonifácio et al. (2012), o que possivelmente diminuiu a propagação das fissuras
encontradas neste material após sua presa, aumentando a longevidade das
restaurações. O mesmo efeito deve ter ocorrido nas restaurações realizadas
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pela técnica em duas camadas, mas como a sobrevida das restaurações nestes
grupos foi maior, o efeito protetor do G-Coat Plus® provavelmente não pôde ser
percebido.
Quanto ao tipo mais comum de falha presente em nosso estudo, foi
observada a fratura / perda da restauração, o que corrobora dados da literatura
(Bonifácio et al., 2013d). Porém é interessante ressaltar que o grupo no qual o
CIV foi inserido convencionalmente e a proteção superficial foi realizada com
vaselina, apresentou estatisticamente mais falhas deste tipo. Acreditamos que a
explicação para este comportamento das restaurações esteja relacionado aos
valores de baixa resistência à flexão do CIV (Cattani-Lorente et al., 1993, 1994),
fator que conhecidamente está atrelado ao fracasso das restaurações,
principalmente em cavidades ocluso-proximais (Bonifácio et al., 2009). Como em
dois grupos de restaurações foi realizada a proteção superficial do CIV com GCoat Plus®, e esta proteção comprovadamente aumenta a resistência à flexão
do CIV (Lohbauer et al., 2011; Bonifácio et al., 2012), acreditamos que o houve a
mesma tendência de comportamento do material nas restaurações destes
grupos, o que culminou em menor número de falhas pela fratura / perda da
restauração. Embora um estudo laboratorial tenha demonstrado menores
valores de resistência à flexão nos grupos em que o CIV foi aplicado pela
técnica em duas camadas, e com isso pudesse se esperar uma taxa de falha
dessas restaurações mais expressiva que nos outros grupos, é provável que as
cargas mastigatórias tenham sido distribuídas de maneira mais harmoniosa,
conforme demonstrado por Bonifácio et al. (2013a), protegendo, desta forma, as
restaurações de falhas desta natureza.
Além do objetivo principal, foi também realizada a investigação do
desgaste clínico das restaurações protegidas com vaselina sólida e com uma
resina fluida com nanopartículas. Sabe-se que a presa do CIV configura 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
absorção de partículas da saliva (Brito et al., 2010). Inserido neste contexto, há
pesquisas clínicas que apontam para o fato de que a baixa resistência ao
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desgaste e à erosão, além da fragilidade intrínseca do material são
consideradas as maiores desvantagens dos CIVS (Smales; Yip, 2002; Xu;
Burgess, 2003) e estas propriedades podem ser ainda mais comprometidas
caso o CIV não seja protegido nos estágios iniciais de sua maturação (Hattab;
Amin, 2001). No intuito de se evitar tais problemas, é preconizada a proteção
superficial deste material (de Gee et al., 1996; Valera et al., 1997; Cefaly et al.,
2001; Kleverlaan et al., 2004; Brito et al., 2010). Neste contexto, foi lançada no
mercado uma nova geração de material para a proteção do CIV, mais
especificamente voltado para a proteção do Fuji IX (GC Corp). Este material é
conhecido pelo nome de G-Coat Plus® (GC Corp) e segundo o fabricante, este
material também possui o benefício de ocluir quaisquer fissuras e porosidades
superficiais do CIV, aumentando, desta forma, a resistência ao desgaste deste
cimento (GC, G-Coat Plus brochure, 2009). De fato, estudos laboratoriais têm
tentado simular o desgaste de espécimes revestidos (Lohbauer et al., 2011;
Bonifácio et al., 2012), no entanto, levando-se em conta que o comportamento
intra-oral de materiais restauradores é proveniente de um complexo e dinâmico
processo,

no
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cargas

mastigatória

concomitante

a

um

ambiente

quimicamente ativo são responsáveis pela degradação das restaurações com o
passar do tempo (Esquivel-Upshaw et al., 2012), parece ser relevante investigarse o desgaste clínico de restaurações protegidas com este novo material.
Embora tenha sido observado um menor desagaste superficial das
restaurações protegidas com o G-Coat Plus®, este efeito protetor só foi
observado na área selecionada de 1mm2 da restauração. Uma possível
explicação para isto é que quando a análise do hemi-arco do paciente foi
realizada, os valores obtidos com a subtração das imagens levou em conta o
desgaste fisiológico de toda a área avaliada, o que pode ter resultado na perda
da significância entre as restaurações protegidas com vaselina e verniz
nanoparticulado.
Cabe salientar que no presente estudo, a área de 1mm2 selecionada foi
aquela que apresentou maior desgaste do material, uma vez que acreditamos
que nesta região tenha ocorrido a maior incidência de cargas mastigatórias e,
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portanto o efeito protetor do G-Coat Plus® poderia ser observado de maneira
mais expressiva. Nesta análise observou-se que houve um desgaste clínico do
CIV protegido com o G-Coat Plus® significantemente menor comparado com a
proteção realizada com vaselina, corroborando em partes os resultados obtidos
por Diem et al. (2014), que demonstraram um efeito protetor do G-Coat Plus®,
quando este foi aplicado sobre restaurações oclusais de CIV após 1 e 2 anos de
avaliação. No entanto, após 3 anos não houve diferença no que diz respeito ao
desgaste do material quando restaurações protegidas foram comparadas com
aquelas não protegidas com este verniz. Acreditamos que a explicação para tal
observação pode estar respaldada aspectos já conhecidos: o primeiro seria a
correlação existente entre a resistência à flexão e o desgaste clínico dos
materiais restauradores (Ferracane, 2013) e o segundo estaria sustentado pela
observação de que o G-Coat Plus® promove um preenchimento das porosidades
comumente encontradas nos CIVs (Bonifácio et al., 2012).
Diferentes métodos laboratoriais estão disponíveis para testar as
propriedades mecânicas dos materiais dentários, com o objetivo de correlacionar
os princípios físico-mecânicos dos materiais odontológicos ao funcionamento
biomecânico do meio bucal natural ou reabilitado. A norma ISO para os cimentos
à base de água, nos quais os CIVs estão inseridos, preconiza o teste à
compressão como o melhor teste para mimetizar os eventos que levam às falhas
do CIV observados no laboratório com o que acontece na cavidade bucal (ISO
padrão 9917-1). No entanto, tal a norma foi formulada em uma época em que os
CIVs não eram indicados para restaurações ocluso-proximais e atualmente o
teste de resistência à flexão tem sido adotado como o mais adequado para
predizer os mecanismos que levam às falhas desse material (Dowling et al.,
2012). É importante salientar que a resistência à compressão do CIV, assim
como a resistência à flexão vão aumentando com o passar do tempo, sendo que
a resistência à compressão já apresenta valores suficientes para resistir às
cargas mastigatórias logo que o material sofre sua maturação, enquanto a
resistência à flexão é ainda muito baixa logo após a presa do material (Xie et al.,
2000; Yap et al., 2003). As restaurações protegidas com o G-Coat Plus®

63
mostraram um menor desgaste clínico que aquelas não protegidas com este
material, o que possivelmente está correlacionado com a maior resistência à
flexão observada por Lohbauer et al. (2011) e Bonifácio et al. (2012) em estudos
laboratoriais utilizando o CIV Fuji IX®.
Outro fator que poderia explicar esse efeito protetor do G-Coat Plus® é o
fato de este material preencher as porosidades superficiais inerentes dos CIVs.
Bonifácio et al. (2012) observaram por meio de microscopia eletrônica de
varredura que o G-Coat Plus® preenche completamente as porosidades
superficias dos CIV, resultado de um intertravamento micro-mecânico entre os
materiais. Conforme dito anteriormente, especulamos que com isso, ocorre uma
redução da porosidade e rugosidade superficial do CIV, o que possivelmente
diminuiria a propagação das fissuras encontradas neste material após sua
presa, resultando também em um menor desgaste superficial do material.
Desta forma, nosso estudo apresenta duas maneiras diferentes de
aumentar a longevidade de restaurações ocluso-proximais de ART em dentes
decíduos. A primeira pela inserção do CIV pela técnica em duas camadas, que
pode ser utilizada no campo, sem eletricidade, e a outra pela utilização do GCoat Plus®, que deve ser utilizada com o auxílio de um fotopolimerizador,
demandando o uso da eletricidade. Assim, o clínico pode escolher entre elas,
dependendo

das

instalações

e

facilidades

disponíveis.

De

maneira

complementar, como até o momento não há dados disponíveis acerca do custoefetividade dessas duas abordagens, pensamos que esta poderia ser uma nova
investigação interessante, para dar uma resposta sobre que tipo de abordagem
pode proporcionar um maior benefício em relação aos cuidados do paciente.
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7 CONCLUSÕES

A sobrevida de restaurações ocluso-proximais realizadas pelo ART em
dentes decíduos foi positivamente influenciada pela inserção do CIV pela técnica
em duas camadas. Além disso, a proteção superficial do CIV realizada com a
resina fluida nanoparticulada aumentou a longevidade e reduziu o desgaste das
restaurações atraumáticas ocluso-proximais convencionais de ART em dentes
decíduos.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA,
CONFORME RESOLUÇÃO N° 196 DE 10/10/96, DO CONSELHO NACIONAL
DE SAÚDE
Título da pesquisa: Longevidade de restaurações ART em cavidades
proximais, utilizando diferentes técnicas de inserção e proteção superficial
Responsável pelo projeto: Profa. Dra. Daniela Prócida Raggio
Fone: 11 3091 7835
Antes de consentir que seu filho participe desta pesquisa, é importante e
necessário que você leia atentamente as informações contidas neste
documento. Esclarece-se, primeiramente, o seu direito de interromper a
participação de seu filho no estudo a qualquer momento, sem perda dos
benefícios que esteja recebendo no posto de saúde.
A cárie dentária é uma doença que afeta os dentes, tanto de leite (decíduos)
quanto os definitivos (permanentes). Ela começa a ser percebida quando surge
uma mancha branca na superfície do dente, por causa da descalcificação que
vai acontecendo. Se essa descalcificação continua, aos poucos o dente vai
sendo corroído e mais tarde surge uma cavidade. Essa cavidade pode ir
aumentando, atingindo as partes mais internas do dente. Nessa fase da doença,
uma das formas de paralisar o aumento da cavidade é fazer uma restauração
nos dentes, ou seja, fechar a cavidade com um material apropriado.
A técnica mais comum de fazer uma restauração é realizada usando-se
anestesia e motor com broca, para limpeza da cavidade, antes da colocação do
material restaurador. No entanto, temos hoje uma outra maneira de restaurar os
dentes cavitados, usando-se apenas instrumentos manuais que raspam as
paredes das cavidades para retirar o tecido cariado sem a necessidade de
motores. Como essa raspagem retira apenas o material do dente que está bem
amolecido, ou seja cariado, não dói e por isso a pessoa não precisa ser
anestesiada.

76
Esse tipo de tratamento já está sendo usado em vários países do mundo, com
sucesso, principalmente em crianças. O dente de leite fica restaurado até cair.
Junto com outros procedimentos preventivos, como a limpeza dos dentes, o
cuidado com a alimentação e o acompanhamento pelo dentista, esse tratamento
tem ajudado a criar melhores condições para que as crianças não tenham mais
a doença cárie. Entretanto, mais pesquisas são necessárias para testar a
durabilidade desta técnica e comparar com a convencional.
Procedimentos:
Nós selecionamos crianças, de 5 a 7 anos de idade, sem outros problemas de
saúde, que tenham lesões de cárie proximais em dentes de leite. Vamos fazer o
Tratamento Restaurador Atraumático. Os retornos serão depois de 1, 6, 12, 18,
24 e 36 meses após a confecção das restaurações. Em todos os casos, as
restaurações que necessitarem serão substituídas pelos pesquisadores durante
os períodos de avaliação. Se houver necessidade de outros procedimentos em
outros dentes, como tratamento de canal ou extração, o posto de saúde irá
realizar esse tratamento. Caso as crianças sintam qualquer dor ou incômodo
(dor de dente, dor na gengiva) pós-tratamento poderão procurar os postos de
saúde ou contatar os pesquisadores por telefone.
Os pacientes e pais receberão também orientações sobre higiene bucal. Não
haverá qualquer custo por seu filho fazer parte deste estudo. Você não pagará
nada e não receberá qualquer remuneração por essa participação.
Riscos e Benefícios:
Os pacientes que participarão da pesquisa terão todas as lesões de cárie
tratadas e não somente aquela participantes da pesquisa. Além disso,
serão avaliados de 6 em 6 meses por pelo menos três anos. Só
participarão da pesquisa os pacientes que os responsáveis concordem e
assinem este termo de consentimento livre e esclarecido.
Além de contribuir para que ocorra a paralisação do aumento da cavidade de
cárie no seu filho, ele terá a oportunidade de receber o tratamento menos
invasivo, mais agradável, menos estressante, o que poderá contribuir para uma
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maior adaptação comportamental. Porém, esta técnica ainda vem sendo testada
com diferentes materiais para ver se elas duram bastante e assim ela possa ser
empregada cada vez mais e beneficiar o maior número de pessoas.
As informações fornecidas sobre seu filho serão acessíveis apenas aos
pesquisadores. Dentro dos limites da lei, os dados serão mantidos em sigilo. Em
momento algum será citado o nome completo ou publicada qualquer foto que
permita identificação de seu filho.
Os tratamentos das cavidades selecionadas acontecerão nas próprias
escolas e os postos de saúde serão utilizados apenas pelos dentistas da
prefeitura, caso as crianças necessitem de outros tratamentos ou tenham algum
tipo de dor após o tratamento.
Consentimento
Li e entendi as informações contidas neste documento.
Meu filho está participando desta pesquisa por minha vontade, até que eu
decida o contrário.
São Paulo, ____ de ________________ de 20__.
Nome da criança:
Escola:
Período: Manha □ Tarde □
_____________________________________________________
Nome e assinatura do responsável:
Idade:
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:
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APÊNDICE B – Ficha clínica

Escola:
Paciente:
Data de nascimento: ___/___/___
Nome da mãe:
Nome do pai:
1.

Gênero:
1= F
2=M

Número do paciente
(001 – 999)

2.

3.

Data da restauração
Operador

___/___/ ______
1 = Nicole; 2 =
Malou;
3 = Kristel; 4 =
Marieke;

Assistente
Experiência do assistente na
manipulação do CIV

Nome:
1 = menos de 10 x
2 = 10 a 50 x
3 = 50 a 100 x
4 = mais de 100 x
1 = contato; 2 = sem
contato
1 = contato; 2 = sem
contato
1 = 1 camada de CIV
+ vaselina
2 = 2 camadas de
CIV + vaselina
3 = 1 camada de CIV
+ G Coat
4 = 2 camadas de
CIV + G coat

Dente adjacente
Dente antagonista

4.

Grupo (material)

Dente

5.
6.

Faces
1 = DO; 2 = MO
MD/ OC/ VL (mm)
nº Rest / Dia / Operador
Seq nº Rest / Operador (Total)
Presença
de
fistula
ou 1- sim; 2 - não
abcesso
Observações
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

