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RESUMO 

 

 

Doro-Junior U. Análise da formação acadêmica e técnicas de reparos de 
restaurações pré-existentes na Rede de Atenção em Saúde Bucal [dissertação]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão 
Corrigida 

 

 

A substituição total de restaurações dentais que apresentam pequenos defeitos são 

encontradas com muita frequência na prática da Odontologia. Entretanto, a 

possibilidade de reparos dessas porções defeituosas podem ser considerados 

alternativas viáveis à substituição. No entanto, pouco se conhece sobre a aplicação 

da técnica reparadora. O objetivo deste estudo foi analisar a formação acadêmica e 

as técnicas de reparos empregados em restaurações dentárias pré-existentes 

realizadas pelos Cirurgiões-Dentistas na Rede de Atenção em Saúde Bucal, em uma 

Capital da região Sul do Brasil. Identificando se os cirurgiões-dentistas realizam 

reparos em restaurações defeituosas, quando e como realizam, além de avaliar se 

receberam alguma forma de orientação no período acadêmico e se julgam obter 

sucesso em seus tratamentos reparadores. Para o desenvolvimento do estudo, foi 

escolhida a cidade de Curitiba. Dos 10 Distritos Sanitários que possui, foram 

selecionados 5 Distritos, totalizando 58 Unidades Básicas de Saúde. Um total de 

134 Cirurgiões-Dentistas na ativa participaram da pesquisa e foram entrevistados 

aplicando-se um questionário realizado por um único pesquisador. Os questionários 

incluíam: dados pessoais, realização de reparos em restaurações; formação 

acadêmica para a execução desta conduta e a técnica empregada. Os resultados 

foram submetidos ao Teste Qui quadrado ou o Teste de Fisher e o software usado 

nas análises foi o Statistica 7.0 com nível de significância empregado de 5%. 99% 

dos Participantes relataram realizar reparos em restaurações e 69% deles não 

receberam orientação sobre a técnica de reparo durante o período acadêmico 

(graduação). Dos Participantes da pesquisa, 90% realizam o reparo independente 

do Profissional que realizou a primeira restauração (p=0,0001). As restaurações 

diretas são as mais comumente reparadas (65%) e a resina composta foi o material 

eleito (34%) para a realização do reparo (p=0,003). 77% dos Participantes 

pretendem utilizar o reparo em todas as situações possíveis (p=0,0001); 25% dos 



 
 

Participantes da pesquisa disseram que realizam o reparo da restauração 

independente da extensão da cárie (p=0,132); todas as idades são passíveis de 

receberem o reparo de restaurações defeituosas. A maioria dos Participantes 

realizam somente retenções adicionais no material restaurador remanescente e na 

estrutura dental (54%), 49% realizam retenções adicionais e bisel. Para o preparo do 

material restaurador remanescente e da estrutura dental, utilizam o ácido fosfórico e 

a aplicação do adesivo (98%) e somente 2% dos Participantes aplicam o silano 

previamente à aplicação do adesivo. As restaurações de reparo são muito bem 

aceitas pelos pacientes (98%) e o sucesso dos procedimentos de reparo, de acordo 

com os Participantes, é de 98%. Praticamente todos os Participantes da pesquisa 

(97%) acreditam que as técnicas de reparo devem fazer parte do currículo de 

graduação dos futuros Cirurgiões-Dentistas. Conclui-se que apesar da maioria dos 

Participantes afirmarem não ter recebido nenhuma orientação durante o período 

acadêmico (graduação) sobre a técnica de reparos, praticamente todos realizam 

reparos em restaurações defeituosas e julgam obter sucesso com esse tipo de 

tratamento.  

 

 

Palavras-chave.  Reparos de Restaurações. Aceitação do Paciente. Questionário.   



 
 

ABSTRACT 
 

 
Doro-Junior U. Analysis of academic training and repair techniques of pre-existing 
restorations in the Oral Health Care Network [dissertation]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

 

 

The total replacement of dental restorations that present small defects are found very 

frequently in the practice of Dentistry. However, the possibility of repairing these 

defective portions can be considered viable alternatives to substitution. However, 

almost nothing is known about the application of the repair technique. The objective 

of this study was to analyze the academic training and repair techniques used in pre-

existing dental restorations performed by Dental Surgeons in the Dental Health Care 

Network in a Capital of Southern Brazil. Identifying whether dentists perform repairs 

on defective restorations, when and how they perform, and evaluate whether they 

have received some form of counseling in the academic period and are judged to 

succeed in their remedial treatments. For the development of the study, the city of 

Curitiba was chosen. Of the 10 Sanitary Districts it has, 5 Districts were selected, 

totaling 58 Basic Health Units. A total of 134 Active Dental Surgeons participated in 

the research and were interviewed applying a questionnaire carried out by a single 

researcher. The questionnaires included: personal data, repair of restorations; 

academic background for the execution of this conduct and the technique employed. 

The results were submitted to the Chi-square test or Fisher's test and the software 

used in the analyzes was Statistica 7.0 with a significance level of 5%. 99% of the 

Participants reported repairs on restorations and 69% of them did not receive 

orientation on the repair technique during the academic (graduation) period. The 

participants of the research, 90% performed the independent repair of the 

Professional who performed the first restoration (p = 0.0001). The direct restorations 

were the most commonly repaired (65%) and the composite resin was the material 

chosen (34%) to perform the repair (p = 0.003). 77% of Participants intend to use the 

repair in all possible situations (p = 0.0001); 25% of the participants of the study said 

that they performed repair of the restoration regardless of the extent of caries (p = 

0.132); all ages are likely to receive repair of defective restorations. Most Participants 

only perform additional retentions on the remaining restorative material and dental 



 
 

structure (54%), 49% perform additional retentions and bevel. In order to prepare the 

remaining restorative material and dental structure, they use phosphoric acid and the 

adhesive application (98%) and only 2% of the participants apply the silane prior to 

the application of the adhesive. Repair restorations are very well accepted by 

patients (98%) and the success of repair procedures, according to the Participants, is 

98%. Virtually all Research Participants (97%) believe that repair techniques should 

be part of the undergraduate curriculum of future Dental Surgeons. It is concluded 

that although most of the Participants affirm that they did not receive any orientation 

during the academic period (undergraduate) on the technique of repairs, practically 

all repairs in defective restorations and believe to be successful with this type of 

treatment. 

 

 
 
 
 

Keywords: Repair restorations. Patient’s acceptance. Questionnaire. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Não somente as restaurações diretas, mas todas as outras formas de 

restaurações, possuem em comum o fato de deteriorarem-se com passar do tempo, 

susceptíveis a presença de cáries secundárias descobertas no exame clínico. Sendo 

consideradas os dois maiores problemas frequentemente observados na prática da 

clínica odontológica as lesões de cáries secundárias e os defeitos nas margens das 

restaurações (Braga et al., 2007; Moncada et al., 2009; Gordan et al., 2009; Hickel et 

al., 2013; Blum et al., 2014; Kanzow et al., 2017b). 

De acordo com Fornazari et al. (2017), além dos problemas mais frequentes 

encontrados já citados anteriormente, as mudanças do pH, dieta e outros fatores, 

causam degradação da resina composta. Pode ser observado como consequência a 

descoloração, micro infiltrações, desgastes, estilhaçar e até fraturas da restauração 

(Özcan et al., 2007).  

Um estudo publicado por Gordan et al. (2009), mostrou que o diagnóstico da 

cárie secundária, em contraste com outros defeitos nas restaurações, como a 

descoloração marginal, não possui critérios específicos, baseados em um consenso 

da profissão. Consequentemente, cerca de metade de todas as restaurações 

realizadas em adultos na prática da odontologia restauradora são substituições 

prematuras. 

De acordo com Gordan et al. (2014), ao se considerar uma restauração com 

defeitos, são possíveis quatro cenários principais: restauração fraturada, desníveis 

marginais, infiltrações marginais cariosas e manchas nas margens. Entretanto o 

diagnóstico entre a presença de cáries e somente uma mancha ainda é 

inconsistente entre os profissionais. 

A substituição de uma restauração resulta em uma intervenção mais invasiva, 

ocasionando o aumento do tamanho da cavidade, perda de estruturas sadias, risco 

de complicações e perda dentária sucessiva no futuro (Tyas, 2005; Braga et al., 

2007; Moncada et al., 2009; Ferracane et al., 2011 Opdam et al., 2012; Fernandez et 

al., 2015; Estay et al., 2017).  

O reparo de parte do material restaurador defeituoso, tornou-se uma forma de 

atrasar ou interromper a cascata do ciclo restaurador repetitivo, limitando a 

quantidade de substância dentária sacrificada e mantendo a sobrevivência dental 

por um espaço maior de tempo (Ferracane et al., 2011; Blum et al., 2012; Gordan et 
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al., 2012; Opdam et al., 2012; Lynch et al., 2013; Blum et al., 2014; Fernandez et al., 

2015; Kanzow et al., 2016; Casagrande et al., 2017; Estay et al., 2017; Kanzow et 

al., 2017b).  

Através de uma recente publicação (Consensus Recommendations on 

Carious Tissue Removal), Schwendicke et al. (2016), recomendou que o 

restabelecimento de restaurações deve visar reparar através do reselamento, 

remodelação ou repolimento, quando possível e a substituição ser a última escolha.  

De acordo com a odontologia moderna, o reparo de restaurações defeituosas 

deve sempre ser considerado como uma alternativa de tratamento. O conceito de 

odontologia minimamente invasiva tem feito do reparo cada vez mais popular nas 

últimas duas décadas. Juntamente com esse conceito, a resina composta tem sido o 

material de eleição para restaurações, tendo como uma vantagem ao se comparar 

com o amalgama, o fato de poder ser reparada (Staxrud et al., 2016). 

Segundo Fernandez et al. (2015), vários estudos sobre reparos de 

restaurações descobriram que se trata de um procedimento simples e rápido, 

melhorando as propriedades clínicas das resinas compostas defeituosas. Além de 

que, muitas vezes, é tão eficaz quanto uma substituição total e melhora 

consideravelmente a longevidade das restaurações.   

Kanzow et al. (2017b), relataram que a implementação do conceito do reparo 

na prática diária não dependem apenas de vários fatores relacionados ao dente e ao 

paciente, mas também na educação e experiência do Cirurgiões-Dentistas que 

tratam. 

Cada vez mais utilizadas na odontologia, as resinas compostas possuem 

características adesiva e estética, além do fato de preservarem estruturas dentais. 

Entretanto, as condições da cavidade oral, como as mudanças de pH e temperatura, 

dieta e outros fatores, podem causar a degradação desse material. Entre eles, 

podemos citar a descoloração, micro-infiltrações e até fraturas dessas restaurações. 

No caso de pequenos defeitos, como perda parcial da anatomia e descoloração 

extrínseca, pode-se optar pela não remoção total da restauração (Brum et al., 2017; 

Fornazari et al., 2017).   

Nessas situações, um procedimento mais simples, como o reparo da 

restauração pode ser o tratamento mais apropriado, considerado minimamente 

invasivo, tão efetivo quanto a troca total da restauração, causando menor remoção 

de tecido sadio, aumentando a longevidade da restauração e reduzindo o risco de 
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complicações do tratamento, a necessidade de anestesia local, o tempo operatório e 

o custo de todo o tratamento (Gordan et al., 2012; Lynch et al., 2013; Kanzow et al., 

2016; Staxrud et al., 2016; Casagrande et al., 2017; Fornazari et al., 2017).  

Gordan et al. (2014) em seu estudo mostraram que os profissionais 

encontram múltiplas opções de tratamento para uma restauração defeituosa, por 

exemplo, a substituição completa, o reparo, aplicação de selante, o polimento ou 

nenhum tratamento.  

Quando ocorre a decisão de reparar uma restauração em resina composta, 

deve ser atribuída uma estratégia de pré-tratamento da restauração residual, a fim 

de aumentar a adesão no local a ser restaurado. O sucesso do procedimento 

depende de vários fatores, entre eles a característica da superfície, a molhabilidade 

do adesivo e a composição química do compósito (Blum et al., 2014; Staxrud et al., 

2016; Fornazari et al., 2017).  

Opdam et al. (2012), mostrou estudos in vitro que monitoraram maneiras de 

reparação de restaurações existentes que variavam de técnicas adotadas no dia a 

dia de procedimentos específicos, incluindo tratamentos de superfícies através do 

condicionamento ácido fluorídrico e abrasão de ar, bem como a aplicação de 

adesivos especiais com primers metálicos e a presença de silano na composição.  

No Brasil, a academia pouco se refere aos reparos em restaurações 

defeituosas e de um modo geral preconiza a substituição para qualquer falha 

existente. Diante dessa situação, é necessário saber se o Cirurgião-Dentista realiza 

reparos e a maneira com que executa, e se nota-se sucesso na restauração 

reparada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

A Odontologia Restauradora presume que a restauração dental é elaborada 

para devolver permanentemente a estrutura dental perdida, no entanto vários 

estudos têm apontado que a substituição tem sido vastamente executada. As razões 

para a realização e/ou substituição de restaurações dentárias têm sido avaliadas em 

diversos estudos (Mjör et al., 2000; Al-Negrish, 2001; Forss; Widström, 2004; Braga 

et al., 2007; Asghar et al., 2010; Chrysanthakopoulos, 2011; Chrysanthakopoulos, 

2012; Fernandez et al., 2015; Kanzow et al., 2017b).  

Aproximadamente metade de todas as restaurações realizadas em adultos na 

prática odontológica tratam-se de substituições (Sharif et al., 2010; Heaven et al., 

2013). Braga et al. (2007), constataram que 60% de todas as restaurações 

realizadas em consultórios particulares no Brasil eram motivados por substituições 

de restaurações pré-existentes. Enquanto que, Mjör e Moorhead (2000), Al-Negrish 

(2001) e Chrysanthakopoulos (2012), encontraram valores acima de 40%. Já Forss; 

Widström (2004), observaram que conforme o avanço da idade há um aumento nas 

substituições das restaurações.  

As restaurações diretas, assim como as restaurações indiretas, são 

susceptíveis a alterações e degradações dentro da cavidade bucal devido ao 

desgaste e ação química, além de apresentarem sítios de desenvolvimento de 

cáries secundárias (Gordan et al., 2006; Demarco et al., 2012; Fornazari et al., 

2017). As pesquisas apontam que a cárie secundária acomete as margens 

adjacentes às restaurações sendo considerado o principal motivo para confecção de 

uma restauração (Gordan et al., 2002; Hickel et al., 2013; Fernandez et al., 2015). 

Outros motivos também são apontados, entre eles, o deslocamento da restauração, 

fraturas, dor, estética e anatomia inadequada (Mjör e Moorhead, 2000; Forss; 

Widström, 2004; Braga et al., 2007; Asghar et al., 2010; Chrysanthakopoulos, 2011;  

Chrysanthakopoulos, 2012).  

A Odontologia tem preconizado que diante de uma restauração direta ou 

indireta defeituosa, que ela seja totalmente removida e refeita independentemente 

da severidade da falha encontrada (Gordan et al., 2012). Quando se substitui, não 

se consideram os diversos prejuízos que poderiam ter sido evitados se a prática do 

reparo da área afetada tivesse sido executada. Diversos prejuízos podem ser 
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apontados quando se elabora uma substituição: remoção de tecido dental saudável 

inadvertidamente (Gordan et al., 2002; Gordan et al., 2006; Hickel et al., 2013; 

Fernandez et al., 2015; Staxrud et al., 2016;), aumento do risco de complicações 

pulpares (Maneenut et al., 2011; Gordan et al., 2012; Opdam et al., 2012; Fernandez 

et al., 2015; Staxrud et al., 2016), consumo de maior tempo de tratamento, 

necessidade do uso de anestésicos (Kanzow et al., 2016), aumento do risco de 

iatrogenia aos tecidos vizinhos e aumento do custo do tratamento (Opdam et al., 

2012; Blum et al., 2014).  

Hickel et al. (2013) relataram que, possivelmente, restaurações com falhas 

são frequentemente tratadas com a reposição total da restauração, que levam há 

uma perda considerável de estrutura dentária. Além disso ressaltaram a importância 

da elaboração de critérios detalhados que são fundamentais para diferenciar e 

decidir quando as restaurações defeituosas devem ser substituídas ou reparadas. 

Blum et al. (2014) publicaram um estudo revelando que a identificação de um 

defeito em uma restauração e a posterior tomada de decisão tem a tendência de ser 

restrita aos exames visuais e táteis. Todavia, o plano de tratamento para o dente a 

ser restaurado deve consistir na avaliação de risco, incluindo avaliação adicional de 

cáries, deterioração estrutural, falhas consideráveis e perda da vitalidade pulpar. 

Comentam ainda que a presença de um ou mais defeitos limitados em uma 

restauração, não significa necessariamente a substituição total da mesma 

imediatamente.  

De acordo com Loomans et al. (2011a), Gordan et al. (2012), a maioria dos 

defeitos nas restaurações, além das fraturas causadas pelo excesso de força 

mastigatória, desenvolve-se progressivamente com o passar de longos períodos, o 

que traz a oportunidade de resolução do problema ao empregar uma intervenção 

mínima para corrigir a falha, ampliando a expectativa de vida da restauração. Blum 

et al. (2014), complementaram considerando que a principal vantagem dessa 

abordagem é evitar a remoção desnecessária de tecido dental sadio, deixando os 

dentes restaurados menos fragilizados e mais capacitados para sustentar a pressão 

mastigatória.   

 De acordo com Gordan et al. (2009), as restaurações podem ser substituídas 

prematuramente, pois o clínico não possui um método criterioso de diagnóstico para 

avaliar as infiltrações, tratando muitas vezes a lesão desnecessariamente. 

Consideram que a principal razão para a substituição dessas restaurações envolve o 
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correto diagnóstico clínico de cáries secundárias. Apesar da semelhança histológica 

entre a cárie secundária e a primária, fisicamente falando, as lesões secundárias 

podem nem sempre serem vistas na interface material restaurador/dente, criando um 

desafio para seu diagnóstico.  

Critérios para o correto diagnóstico confiáveis devem ser desenvolvidos, 

avaliando as restaurações existentes, pois, cada vez que ocorre uma substituição, 

mais estruturas dentárias são perdidas (Tyas, 2005; Gordan et al., 2006; Gordan et 

al., 2009; Demarco et al., 2012; Opdam et al., 2012; Gordan et al., 2014; Blum et al., 

2015; Staxrud et al., 2016). Portanto, torna-se essencial a avaliação clínica das 

restaurações existentes, porque melhorando a precisão do diagnóstico da 

necessidade da intervenção restauradora, pode-se reduzir o tratamento 

desnecessário, reduzindo custos no tratamento odontológico.  

De acordo com a filosofia da Odontologia mais atual, o reparo de 

restaurações defeituosas deve ser sempre considerada ao se avaliar as opções de 

tratamento (Blum et al., 2012; Sharif et al., 2010; Demarco et al., 2012; Hickel et al., 

2013; Blum et al., 2014; Fernandez et al., 2015; Tantbirojn et al., 2015; Loomans; 

Özcan, 2016; Staxrud et al., 2016). Fornazari et al. (2017), consideram que no caso 

de defeitos menores, como a perda da anatomia e descoloração extrínseca, pode-se 

não exigir a completa remoção da restauração.   

Uma pesquisa realizada por Gordan et al. (2006), ofereceu três opções de 

tratamentos viáveis para a substituição total que podem aumentar a longevidade da 

restauração existente, preservando estrutura dental. As opções foram: o reparo, que 

consiste somente na remoção da parte defeituosa e nova restauração; o selamento, 

que consiste na aplicação de um selante à base de resina em um pequeno local 

defeituoso ou margem deficiente; o repolimento, que consiste na remoção do 

manchamento superficial ou com excesso de resina composta, através do uso de 

pontas de acabamento. Os autores concluíram que o reparo obteve um resultado 

favorável nos controles realizados no primeiro e segundo ano após a realização da 

restauração, apresentando uma melhora considerável das margens das 

restaurações e na coloração, além de não demonstrar diferença significativa do 

grupo que recebeu as restaurações totalmente removidas. 

De acordo com Demarco et al. (2012), Opdam et al. (2012), Lynch et al. 

(2013), Fernandez et al. (2015) e Estay et al. (2017), o reparo de restaurações pode 

aumentar significativamente a longevidade de uma restauração. Há ainda artigos 
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recentemente publicados (Ismail et al., 2015; Tantbirojn et al., 2015; Kanzow et al., 

2016; Staxrud et al., 2016; Fornazari et al., 2017; Kanzow et al., 2017b) que alegam 

que a reparação das restaurações deve ser considerada como uma opção de 

tratamento clínico, sendo bem aceita por profissionais e pacientes, principalmente 

por satisfazer o conceito da mínima intervenção no tratamento odontológico. 

Ademais, Blum et al. (2014) e Fernandez et al. (2015) enfatizam que a restauração 

de substituição, é sempre de maior tamanho do que a restauração pré-existente e 

clinicamente, maiores restaurações possuem piores performances do que 

restaurações de menores tamanhos.  

Um estudo publicado por Fernandez et al. (2015) relatou que a reparação de 

uma restauração com falha faz parte da filosofia da odontologia minimamente 

invasiva, buscando assegurar a preservação de dentes saudáveis, a detecção 

precoce de lesões cariosas, nenhuma ou mínima intervenção cirúrgica e a 

manutenção dos dentes em função para a vida. Comentaram ainda que se trata de 

um procedimento simples e rápido, melhorando as propriedades clínicas das resinas 

compostas defeituosas. Além de que, muitas vezes, é tão eficaz quanto uma 

substituição total e melhora consideravelmente a longevidade das restaurações.   

De acordo com alguns pesquisadores, a re-anatomização e monitoramento 

das restaurações defeituosas pode elevar o tempo de sobrevida da restauração 

(Gordan et al., 2006; Moncada et al., 2009; Blum et al., 2012; Sharif et al., 2010). 

Uma recente publicação (Consensus Recommendations on Carious Tissue 

Removal), Schwendicke et al (2016) recomendaram que o restabelecimento de 

restaurações deve visar reparar através do reselamento, re-anatomização ou 

repolimento, quando possível e a substituição ser a última escolha.  

De acordo com Gordan et al. (2009), Hickel et al. (2013) e Blum et al. (2014), 

as opções de tratamento de uma restauração defeituosa variam de: 1- nenhuma 

intervenção clínica (monitoramento) somente indicado em caso da presença de 

pequenas deficiências, como por exemplo alterações na coloração, margens 

pigmentadas, desde que acredite-se que não haverá maiores prejuízos futuros; 2- 

re-anatomização que é indicada se as deficiências podem ser corrigidas sem dano 

ao tecido dental, como por exemplo: re-contorno de superfície, remoção da 

descoloração, alisamento da superfície sem adição de novos materiais 

restauradores; 3- reparo que pode ser indicado principalmente no caso de 

deficiências localizadas, que mostram-se insatisfatórias clinicamente. Abordagem 
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minimamente invasiva implicando em adição de material restaurador, com ou sem 

condicionamento da superfície; 4- substituição integral da restauração que pode ser 
indicada no caso de alterações graves e generalizadas com necessária intervenção, 

sendo um reparo inviável. Envolve a remoção total da restauração, envolvendo 

perda de estrutura sadia.  

Em um estudo de revisão Blum et al. (2014) foram além dessa classificação e 

ainda consideraram importantes critérios para reparar uma restauração ou substituir 

uma restauração completamente. O risco de cárie do paciente, a condição clínica do 

dente restaurado e avaliações de custo/benefício. Dividiu então os critérios em dois 

grupos: os critérios centrados no paciente e os critérios específicos para o dente. 

Para os critérios centrados no paciente consideraram que, pacientes motivados e 

bem informados, que mantem consultas regularmente e podem ser acompanhados, 

além da boa saúde bucal, são bons candidatos para o reparo. Pacientes que 

compreendem: histórico médico complexo ou capacidade limitada de cooperar. 

Nesses pacientes a natureza da intervenção deve ser limitada em termos de 

complexidade e tempo. Os procedimentos de reparação podem ser realizados 

frequentemente sem a necessidade de anestesia local, sendo vantajosos para esse 

tipo de paciente. Quanto aos critérios específicos para o dente, somente serão 

considerados a partir do momento que os critérios para o paciente sejam 

considerados satisfatórios. É importante adotar uma variada seleção de técnicas de 

diagnóstico, sendo que nenhuma técnica sozinha é capaz de proporcionar todas as 

informações necessárias. A ampliação da inspeção visual e o uso de radiografias 

são fatores considerados imprescindíveis no aumento da sensibilidade e 

especificidade das avaliações. A presença de cárie secundária quando unida à 

margem de uma restauração, deve ser considerada como uma nova lesão primária. 

A intervenção deve ser mínima e o preparo limitado à remoção da restauração 

adjacente à lesão de cárie ou o acesso necessário para o gerenciamento efetivo da 

lesão. A parte da restauração que não apresenta evidencia clínica ou radiográfica 

defeituosa, deve ser mantida no local. 

Quando há pequenos defeitos e descolorações marginais: nem sempre existe 

um verdadeiro defeito marginal ou presença de cárie secundária. Defeitos em 

superfícies oclusais que são imperceptíveis pelos pacientes, devem ser monitorados 

e a intervenção somente executada quando haja presença de placa acumulada, 

impactação de alimentos ou descoloração que possa indicar presença de cárie ativa. 
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Em dentes anteriores, os defeitos marginais trazem maiores problemas pelo fato de 

serem estéticos. O repolimento da restauração é a maneira mais eficaz de 

administrar essa coloração desagradável com êxito. No caso de coloração profunda, 

para se obter um grau satisfatório da estética, será necessária a substituição total da 

restauração. Correção superficial da cor: (no caso de erro na tonalidade da resina 

composta restaurada) pode ser gerenciada através do reparo da restauração com 

uma resina de cor re-selecionada, de preferencia utilizando a mesma marca 

comercial da restauração anterior (Blum et al., 2014).  

Quando há desgaste, que pode ser decorrente de fatores como erupção 

passiva, inclinação do dente ou dentes opostos, é necessária uma atenção 

cuidadosa. Se o desgaste estiver na superfície oclusal e houver espaço para o 

reparo da restauração, somente incremento necessário do reparo pode ser 

realizado. No caso de envolvimento da porção proximal, com espaço inexistente 

para devolver a anatomia da região, uma abordagem restauradora alternativa deve 

ser tomada (Blum et al., 2014). 

Ao apresentar uma fratura da restauração recém executada, é importante 

diagnosticar e eliminar o motivo da fratura, seja por excesso de carga mastigatória, 

por exemplo, evitando a fratura após a nova restauração inclusive do remanescente 

dental. A fratura em restaurações que estão há tempo em função deve-se a fadiga 

por estresse do material restaurador. Blum et al. (2014) publicaram estudos 

qualitativos sobre a reparação de restaurações fraturadas, que mostrou um 

consenso entre acadêmicos clínicos que, no caso de fratura limitada (menor que 

metade da restauração), pode ser indicado o reparo, porém a integridade da parte 

restante da restauração, deve ser cuidadosamente avaliada (Blum et al., 2014).  

Ainda Blum et al. (2014) apontam a importância dos pacientes estarem 

cientes e que compreendam as diferenças e a natureza entre o procedimento do 

reparo e a substituição completa da restauração. Com o consentimento do paciente 

é imprescindível detalhar as desvantagens da substituição completa em termos de 

seu efeito no prognóstico para o dente a ser restaurado. Da mesma forma, as 

vantagens em utilizar o reparo como procedimento em termos de prevenção da 

estrutura dentária e sua propriedade minimamente intervencionista devem ser 

informadas.  

Segundo Forss e Widström (2004), apesar do grande número de restaurações 

serem realizadas em resina composta, o uso de amálgama ainda é eminente no 
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tratamento restaurador em muitas práticas odontológicas devido ao baixo custo e 

custo-benefício a longo prazo. O uso de opções alternativas para o tratamento de 

restaurações de amálgama defeituosas, como por exemplo o reparo, vedação ou 

remodelação tiveram sobrevida pior ao passar de 10 anos, quando comparadas com 

a substituição total da restauração em amálgama (Hickel et al., 2013).  

Lucena-Martín et al. (2001) apresentaram que entre os métodos para 

aumentar a adesão entre reparos e restaurações antigas estão o condicionamento 

por ácidos, a abrasão a ar, o uso de acetona e por fim o uso de silano.  

Loomans et al. (2011b), consideravam que uma técnica universal para se 

reparar os vários tipos de compósitos existentes ainda não foi plenamente definida, 

e que diferentes materiais, tendem a responder de diferentes maneiras aos reparos 

realizados.  

Estudos realizados por Staxrud e Dahl (2015) e Staxrud et al. (2016) 

avaliaram o efeito da aplicação do silano no reparo de restaurações de resina 

composta antigas e novas. Como resultado obtiveram que o reparo de resina 

composta com uso do agente de silanização foi significativamente melhor do que o 

reparo sem a utilização do agente de silanização. Mesmo sem o processo de 

silanização para a união entre a resina composta do procedimento de reparo e a 

resina composta antiga, o reparo ainda é recomendado.  

Diferentes sistemas adesivos, como por exemplo a utilização de silano 

aplicado a restauração do remanescente, tem sido uma maneira de melhorar a força 

de ligação química entre a resina composta de uma restauração instalada e o novo 

material restaurador utilizado para o reparo. Uma recente categoria de adesivos 

denominada multiuso ou universais contém um monômero de fosfato e silano, além 

de monômeros funcionais convencionais na composição, porém ainda não existem 

evidências científicas sobre a influência desses adesivos na resistência de união. 

(Moncada et al., 2009; Tantbirojn et al., 2015; Staxrud et al., 2016).  A aplicação 

desses produtos pelos dentistas, ainda é empírica e pouco conhecida.  

Um estudo realizado por Celik et al. (2011) mostrou que a aplicação de silano  

ou a aplicação do adesivo sem o condicionamento da superfície não foram bem 

sucedidos em termos de adesão no processo de reparo da restauração com falha, 

enquanto que o adesivo auto condicionante apresentou valores superiores de 

adesão. Por fim, o estudo relatou que a presença de rugosidade nas superfícies 



34 
 

eram procedimentos essenciais para aumentar a adesão no reparo de compostos 

resinosos. 

Fornazari et al. (2017), relataram que uma superfície áspera é essencial para 

o reparo da resina composta, podendo ser conseguido através do uso de pontas de 

diamante abrasivas, abrasão do ar com partículas de óxido de alumínio ou 

quimicamente através do condicionamento ácido fluorídrico.  

Para reparar uma restauração faz-se necessário criar adesão em diferentes 

substratos como: resinas compostas, metais, cerâmicas e materiais dentários ao 

mesmo tempo. Portanto, é importante compreender as possibilidades de reparação 

da restauração, onde somente a parte com falha ou defeituosa é substituída 

(Loomans et al., 2017). 

Em 2011, Staxrud et al. publicaram que a técnica de reparo ou ato de 

prolongar o tempo de uma restauração em função, expõe o esmalte e a dentina com 

a remoção da restauração com falha. Portanto, para se obter uma boa adesão entre 

a restauração remanescente e as estruturas dentárias expostas com o reparo é 

necessário o uso de sistemas de ligação, incluindo o condicionamento ácido e a 

aplicação do sistema adesivo, o que de acordo com o estudo, melhorou a resistência 

de união entre o material antigo remanescente e o material de restauração novo. 

Ao tomar a decisão de reparar uma restauração em resina composta é 

necessário estabelecer a estratégia de tratamento da restauração que receberá o 

reparo.  

As restaurações com resina composta têm como vantagem, além da estética 

e adesividade, a possibilidade de sofrerem reparos, sendo possível a renovação e 

eliminação de defeitos, aumentando o tempo de sobrevida das restaurações, 

significativamente, preservando estrutura dental (Rinastiti et al., 2010; Rinastiti et al., 

2011; Staxrud et al., 2016; Estay et al., 2017; Fornazari et al., 2017).  

Além disso, do ponto de vista financeiro e do desconforto causado ao 

paciente quando se substitui uma restauração, o reparo de restaurações pode 

oferecer a realização de um tratamento mais rápido e com um custo menor, (Hickel 

et al., 2013; Blum et al., 2014; Staxrud et al., 2016). Staxrud et al. (2016), 

complementaram ainda dizendo que há um risco menor de dano acidental a polpa 

dental e danos iatrogênicos a dentes vizinhos, sem esquecer da diminuição do ciclo 

restaurador repetitivo, que pode remover mais a estrutura do dente cada vez que 

realizado.	
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Sharif et al. (2014), mostraram em uma recente revisão que a falta de 

randomização dos ensaios clínicos juntamente com o pequeno número de  

evidências científicas, não se pode afirmar que o reparo em resina composta oferece 

vantagens sobre a substituição completa da restauração, desafiando o clínico a 

escolher entre reparar ou substituir.  

De acordo com Blum et al. (2014) algumas contraindicações do reparo, entre 

elas, a resistência do paciente em aceitar o procedimento de reparo como alternativa 

à substituição por completa da restauração, atendimento irregular, o alto risco à 

cárie, presença de cáries afetando o restante da restauração e por fim, a presença 

de falha no histórico do reparo prévio devem ser ponderadas na decisão de 

substituição ou reparo.  

Estudos realizados por Kanzow et al. (2016) revelaram que na Alemanha 

quase todas as Universidades já incluíram em seu conteúdo programático de aulas, 

orientação acadêmica para o reparo de restaurações. Porém, afirmam que ainda 

não há parâmetros de diagnóstico e qual a técnica deve ser empregada para o 

reparo de restaurações defeituosas.  

Demarco et al. (2012) esclareceram em uma recente publicação, que ainda 

há espaço para melhorias no ensino sobre o reparo de restaurações, em especial as 

de resinas compostas, durante o treinamento de graduação.  

De acordo com Opdam et al. (2012) existe um interesse nas escolas de 

Odontologia pelo ensino no reparo de restaurações, porém de acordo com o país, 

isso é visto de maneira diferente.  

Hickel et al. (2013) publicaram um estudo que mostrou a inclusão de 

programas didáticos e clínicos sobre reparo de restaurações defeituosas em 

cronogramas da maioria de Universidades da Europa e América do Norte, 

considerando o reparo como uma opção menos invasiva no tratamento das 

restaurações pré-existentes.  

Além disso, Lynch et al. (2013) realizaram um estudo em universidades do 

Japão e concluíram que 95% das escolas incluíram o ensino da técnica de reparo de 

restaurações de resina composta direta em seus cronogramas acadêmicos, 

justificando que  a experiência clínica, evidências existentes e informação de relato 

de casos eram os motivos para a inclusão no currículo.  

No Brasil, muitas universidades não oferecem (ou ofereciam) em seu currículo 

o tema “reparos em restaurações defeituosas” e de um modo geral preconiza a 
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substituição para qualquer falha existente. Diante dessa situação, é necessário 

saber se o Cirurgião-Dentista na ativa realiza reparos em restaurações pré 

existentes, se obteve informação acadêmica, da técnica com que executa a 

restauração, e se obtém sucesso na restauração reparada. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

O objetivo deste estudo foi efetuar uma análise sobre a formação acadêmica 

e técnicas de reparos empregados em restaurações dentárias pré-existentes 

realizadas pelos Cirurgiões-Dentistas na Rede de Atenção em Saúde Bucal, em uma 

Capital da região Sul do Brasil.  

 

Objetivos Específicos:  

- Identificar se os Participantes realizam reparos em restaurações defeituosas; 

- Identificar  quando e como realizam os reparos; 

-  Avaliar se os Participantes receberam alguma forma de orientação 

acadêmica (graduação) sobre reparos; 

- Avaliar se obtém sucesso em seus tratamentos reparadores. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

A capital selecionada para o estudo foi Curitiba. O estudo foi inicialmente 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo-São Paulo (parecer 2.201.749– 04/08/2017) (Anexo A) e 

então encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

Coparticipante, Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba – Paraná-(SMS), que 

conferiu o parecer de aprovação (parecer 2.100.172– 22/09/2017) (Anexo B). 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

Esse item aborda o local, a população do estudo e os critérios de inclusão e 

exclusão. 

 

 

4.1.1 Local do estudo  

 

 

O SUS-Curitiba conta hoje, segundo IBGE 2013, com uma consolidada rede 

de serviços de saúde para atender a uma população de 1.848.943 habitantes,  10 

Distritos Sanitários e um total de 109 Unidades Básicas de Saúde (Prefeitura 

Municipal de Curitiba – Pr).  

Para fazer parte desta pesquisa, foram definidos 5 Distritos que 

representariam as 5 zonas de Curitiba, selecionados de acordo com sua localização 

no mapa da cidade, abrangendo as regiões Norte/Sul, Leste/Oeste e Centro da 

cidade (Figura  
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4.1).  Os distritos selecionados e o número de Unidades Básicas de Saúde 

de cada distrito seguem abaixo:  

 1. Distrito Sanitário Boqueirão: 14 Unidades Básica de Saúde  

 2. Distrito Sanitário Boa Vista: 18 Unidades Básica de Saúde  

 3. Distrito Sanitário Cajuru: 12 Unidades Básica de Saúde  

 4. Distrito Sanitário Matriz: 3 Unidades Básica de Saúde  

 5. Distrito Sanitário Pinheirinho: 11 Unidades Básica de Saúde  

Figura 4.1 – Mapa da cidade de Curitiba dividido de acordo com os Distritos Sanitários. A seta preta 
aponta a localização dos Distritos que fizeram parte do estudo. 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba – Pr – Residência de Medicina de Família e Comunidade 
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4.1.2 População do estudo 

 

 

Para a condução da pesquisa as 58 Unidades Básicas de Saúde que compõem  

os 5 Distritos selecionados, foram visitadas  no período de 6 de agosto a 30 de 

setembro de 2017. Todos os Cirurgiões-Dentistas das respectivas unidades foram 

convidados a participar da pesquisa, obedecendo os critérios de inclusão e 

exclusão, neste período. 

 

 

4.1.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Somente os Cirurgiões-Dentistas que trabalham há mais de 12 meses nas 
Unidades Básicas de Saúde selecionadas poderiam ser incluídos na pesquisa.  

 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

 

Inicialmente foi realizado um primeiro contato, via telefone, com os 

Supervisores dos 5 Distritos Sanitários selecionados. Uma reunião foi marcada na 

qual todos os Supervisores e todas as Autoridades Sanitárias das Unidades Básicas 

de Saúde estavam presentes com a finalidade de esclarecer o objetivo da pesquisa. 

Nesta reunião, o Pesquisador apresentou-se ao Supervisor e as Autoridades 

Sanitárias, realizou esclarecimentos sobre a pesquisa e apresentou as 

correspondentes aprovações nos Comitês de Ética em Pesquisa para a devida 

condução da pesquisa.   

Afim de obter a maior participação possível dos Profissionais envolvidos e não 

comprometer a rotina das Unidades, foi discutido o melhor método de abordagem 

dos Cirurgiões-Dentistas. No final das reuniões de cada um dos 5 Distritos, o 

Pesquisador recebeu das mãos dos Supervisores, informações importantes para o 
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decorrer da pesquisa, o endereço e telefone de cada Unidade Básica e o contato 

pessoal das respectivas Autoridades Sanitárias.  

Antes de comparecer as respectivas Unidades, o Pesquisador entrava em 

contato com as Autoridades Sanitárias para preparar a quantidade de material 

necessário e marcar o melhor dia e horário para comparecer.  

Ao comparecer às Unidades Básicas, o Pesquisador, deslocava-se 

diretamente à sala das Autoridades Sanitárias para então ser apresentado aos 

Participantes da pesquisa e aguardar na sala de espera, para em um momento 

oportuno, dar início a pesquisa.  Foram convidados a participar da pesquisa todos 

os Cirurgiões-Dentistas que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde, respeitando 

os critérios de inclusão/exclusão, independente de raça, cor, sexo e credo.  

Os Profissionais que participaram da pesquisa responderam a um 

questionário (Apêndice B), realizado por um único Pesquisador devidamente 

calibrado e com dedicação voltada somente para o devido fim.  

Após autorização das Autoridades, o Pesquisador, inicialmente, entregou o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice B), para todos os 

Participantes do estudo, e esclarecidos os objetivos, procedimentos e eventuais 

dúvidas relacionadas à pesquisa, o Profissional aceitava participar do Estudo 

assinando o Termo.  

Em seguida, o Pesquisador orientou e questionou os Participantes da 

pesquisa, em um local isolado e conveniente, visando o sigilo nas respostas sem 

interferências externas, que responderam o questionário. O Pesquisador administrou 

os horários para não interferir na rotina do processo de trabalho das unidades. Por 

muitas vezes, foi necessário que o Pesquisador voltasse no contra-turno para 

entrevistar os Profissionais que trabalhavam em basicamente três escalas de turnos 

diferentes:  

 

- Entrada às 7:00 da manhã e saída às 11:00 da manhã; 

- Entrada às 11:00 da manhã e saída às 15:00 da tarde; 

- Entrada às 13:00 da tarde e saída às 17:00 da tarde.  

 

Os questionamentos abordados encontram-se a seguir:  
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4.2.1 Dados Pessoais 
 

 

Consistiu em obter os dados que identificavam a data de resposta à pesquisa, 

Unidade em questão, Idade e Sexo do Profissional participante da pesquisa. 

 

 

4.2.2 Formação Acadêmica 

 

 

Nesse quesito, os Participantes responderam sobre a Universidade de 

formação, tempo de formado e experiência profissional, se cursaram outro curso 

complementar e se participavam de congressos ou cursos de atualização na área da 

Odontologia regularmente. 

 

 

4.2.3 Questionário Específico 

 

 

Somente um Pesquisador entrevistou todos os participantes, preenchendo o 

questionário com os tópicos a serem avaliados (Apêndice A), conforme descritos a 

seguir: 

 

 

4.2.3.1 Substituição da Restauração com falha evidente 

 

 

Foi avaliada a atitude que o Profissional toma ao perceber a presença de uma 

falha no material restaurador, determinada pelas alternativas: Sim - no caso de 

substituir toda a restauração; Faz um reparo - no caso de reparar a área 

comprometida da antiga restauração; Depende - dependendo da extensão e 

problemas encontrados faz um reparo.  

 

4.2.3.2 Realização ou não de Reparos 
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Tópico que determinou a continuidade ou interrupção da pesquisa pela 

realização de um reparo ou remoção integral da restauração defeituosa, 

substituindo-a. Quando neste item o Profissional respondia que não fazia reparos e 

que sempre substituía a restauração, a entrevista era interrompida. Somente seguia-

se com a entrevista para profissionais que executassem reparos. 

 

 

4.2.3.3 Reparo de restaurações indiretas e/ou diretas 

 

 

Esta pergunta considerou se o Participante realiza reparos em restaurações 

Indiretas e/ou Diretas. 

 

 

4.2.3.4 Reparo de restaurações pré-existentes em resina e/ou amálgama 

 

 

Considerou-se se o Participante realiza reparos em restaurações pré-

existentes somente nas confeccionadas em amálgama, somente em resina 

composta ou tanto em resina composta como em amálgama. 

 

 

4.2.3.5 Formação acadêmica em reparos 

 

 

O intuito era questionar se o Participante obteve alguma aula ou orientação a 

nível de Graduação sobre reparos de restaurações pré-existentes.  
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4.2.3.6 Material restaurador eleito para o reparo  

 

 

Os Participantes foram questionados sobre qual o material era escolhido para 

realizar o reparo na restauração defeituosa: amálgama, resina composta e/ou 

cimento de ionômero de vidro 

 

 

4.2.3.7 Reparo de restaurações executadas pelo próprio Profissional ou por Colegas  

 

 

Esse tópico questionou se o participante realiza o reparo somente quando a 

restauração defeituosa foi realizada por um colega ou, se realiza somente quando 

ele próprio executou  a restauração.  

 

 

4.2.3.8 Preparo do remanescente dental 

 

 

Considerou como o preparo é realizado na estrutura dental remanescente 

pelo Participante, após a remoção da porção defeituosa da restauração, a fim de 

aumentar a retenção/adesão da nova restauração reparadora. 

 

 

4.2.3.9 Pré-tratamento do remanescente dental 

 

 

Assim como na questão anterior, considerou a atitude tomada pelo 

Profissional antes de realizar a nova restauração, a fim de aumentar a 

adesividade/retenção do reparo com o material escolhido através do 

condicionamento da superfície dental. 
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4.2.3.10 Preparo no material restaurador remanescente 

 

 

Considerou o preparo realizado no material restaurador remanescente, pelo 

Participante, após a remoção da porção defeituosa da restauração, a fim de 

aumentar a retenção/adesão da nova restauração. 

 

 

4.2.3.11 Pré-tratamento no material restaurador remanescente 

 

 

Assim como na questão anterior, considerou a atitude tomada pelo 

Profissional antes de realizar a nova restauração, para aumentar a 

adesividade/retenção do reparo. 

 

 

4.2.3.12 Situações de realização do reparo 

 

 

Questionou se o profissional sempre faz a opção por um reparo na restauração 

pré-existente com problemas e qual o motivo que leva o Profissional a reparar: 

custo, diminuição do tempo clínico, conservação da estrutura dental ou outro motivo.  

 

 

4.2.3.13 Presença de infiltração marginal por cárie 

 

 

Através do exame clínico visual, quando detectada a infiltração marginal por 

cárie, qual atitude o Profissional toma, realizando somente o reparo da porção 

infiltrada ou removendo toda a restauração. 
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4.2.3.14 Indicação da faixa etária   

 

 

Esse tópico avalia se o Profissional avalia a faixa etária do paciente para optar 

por realizar o reparo. 

 

 

4.2.3.15 Aceitação do paciente sobre o procedimento de reparo  

 

 

Questiona o Profissional em relação a reação do paciente ao ter o 

conhecimento que um reparo foi realizado ao invés de remover todo o material 

restaurador e substituir por um novo. 

 

 

4.2.3.16 Sucesso do reparo restaurador  

 

 

Teve o objetivo de questionar o Profissional quanto a sua experiência de 

longevidade/sucesso do reparo realizado e se o mesmo teria alguma consideração 

sobre o assunto. 

 

 

4.2.3.17 Insucesso do reparo restaurador 

 

 

 Teve o objetivo de questionar o Participante quanto a sua experiência frente 

aos problemas encontrados/insucessos de reparos realizados. 
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4.2.3.18 Importância teórica e técnica de reparo em restaurações pré-existentes na 

grade curricular da Graduação  

 

 

Neste tópico, foi avaliada a opinião do Participante  quanto a importância para 

alunos do curso de Odontologia receberem conteúdo teórico e técnico de reparo de 

restaurações pré-existentes e o motivo dessa necessidade ou não. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 
 

Os dados obtidos no questionário foram tabulados em planilhas, utilizando o 

programa Microsoft Excel (Microsoft ® Office 2011 para Mac, Versão 14.7.2 - 

Washington, EUA) para em sequencia serem transformados em porcentagem. Para 

verificar estatisticamente as respostas com maior incidência, foi aplicado o Teste Qui 

quadrado e para verificar a relação entre duas variáveis aplicou-se o Teste Qui 

quadrado ou o Teste de Fisher (quando a amostra era muito pequena). O software 

usado nas análises foi o Statistica 7.0 e o nível de significância empregado foi de 

5%. No arquivo “resultados” constam os p-valores que indicam as respostas com 

maior incidência estatística. Quando o p-valor não é informado é porque não existe 

uma resposta estatisticamente mais frequente.  

 

 

4.4 HIPÓTESES ALTERNATIVAS 
 

 

As seguintes hipóteses nulas foram formuladas: 

H01: O Profissional com mais tempo de formado é o Profissional que mais 

substitui restaurações com falha. 

H02: O Profissional que não recebeu formação acadêmica na graduação sobre a 

técnica de reparos é o Profissional que mais substitui a restauração. 

H03: O Profissional que atualiza-se com frequência é o Profissional que menos 

substitui uma restauração. 
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5 RESULTADOS 
 

 

As 58 Unidades Básicas de Saúde (UBS) contam com 189 Cirurgiões-Dentistas 

em atividade dos 5 Distritos selecionados. A pesquisa desenvolveu-se no período de 

1 de julho à 30 de setembro de 2017. Ao final da coleta dos dados, o número de 

questionários respondidos foi de 135, sendo que 41 Profissionais encontravam-se de 

licença ou férias do trabalho, não participando da pesquisa e 13 Profissionais se 

negaram a contribuir com a pesquisa.  

 

 

5.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A distribuição do número de Profissionais em atividade de acordo com os 

Distritos selecionados e as respectivas Unidades podem ser visualizados na tabela 

5.1. (números absolutos) e figura 5.1 (porcentagem). 
 

Tabela 5.1 – Distribuição do número de Profissionais em atividade, licença/férias e que negaram a 
participar da pesquisa por Distritos e Unidades Básicas de Saúde 

Distritos Nº de 

Unidades 

Profissionais 

Ativos 

Profissionais 

Participantes 

Profissionais  

Licença/Férias 

Negaram 

Participação 

Boa Vista 18 61 41 13 7 

Boqueirão 14 44 33 6 4 

Cajuru 12 44 32 11 1 

Matriz 3 7 6 1 0 

Pinheirinho 11 33 23 10 1 

TOTAL 58 189 135 41 13 

Fonte: o autor 

 O Distrito do Boa Vista, como pode ser visualizado na figura 5.1, foi o que 

apresentou a maior porcentagem de Profissionais que participaram da pesquisa 

(30%) e em contra partida, a menor porcentagem de Participantes foi registrado no 

Distrito Matriz (5%). 
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Figura 5.1 – Distribuição quanto ao número de Participante (n) e porcentagem (%) de Profissionais 
que aceitaram responder ao questionário de acordo com os 5 Distritos selecionados 

 

 
 
Fonte: o autor 
 

 

5.2 DADOS PESSOAIS 

 

 

Os dados referentes ao sexo, idade e tempo de formados dos Participantes da 

pesquisa estão apresentados na tabela 5.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41	(30%)	

33	(25%)	 32	(23%)	

6	(5%)	

23	(17%)	

Boa	Vista	 Boqueirão	 Cajuru	 Matriz	 Pinheirinho	

Boa	Vista	 Boqueirão	 Cajuru	 Matriz	 Pinheirinho	
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Tabela 5.2 – Distribuição do número de Participante (n), porcentagem (%) e as diferenças estatísticas 
(p≤0,05) quanto ao sexo, idade e tempo de formado 

 
 

Sexo 
n % p 

   

Feminino 102 75,56% 0,0001 

Masculino 33 24,44%  

    

Idade    

25 – 35 anos 15 11,11%  

36 – 45 anos 51 37,78% 0,0013 

46 – 55 anos 50 37,04% 0,0019 

56 – 65 anos 18 13,33%  

+ 66 anos 1 0,74%  

    

Tempo de formação    

Até 5 anos 2 1,48%  

6 – 10 anos 5 3,70%  

11 – 20 anos 59 43,70% 0,0001 

21 > anos 69 51,11% 0,0001 

TOTAL 135 100%  
Fonte: o autor 

De acordo com a tabela 5.2 a maior parte dos Participantes (75%) são do sexo 

feminino (p=0,0001). Foi observada diferenças estatisticamente significativas quanto 

à idade dos entrevistados. A faixa etária  entre 36 e 55 anos compõem o maior 

número de Participantes do estudo (p=0,0019). Próximo de 95% dos Participantes 

possui mais de 11 anos de formado, sendo que 50% com mais de 21 anos de idade 

e somente 2 Profissionais recentemente contratados (p=0,0001).  
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5.3 FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

 

Nesse quesito, os Profissionais responderam sobre a Universidade de formação 

e experiência profissional, se frequentaram outro curso complementar e se 

participam de congressos e/ou meios de atualização na área da Odontologia 

regularmente. 

 

5.3.1 Universidade de formação 

 

 

Na tabela 5.3 estão representadas as Universidades de formação dos 

Profissionais que participaram da pesquisa, sendo que cerca de 88% deles cursaram 

odontologia na Universidade Federal do Paraná - UFPR ou Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná - PUC-PR. 
 

Tabela 5.3 – Distribuição das Universidade de formação dos Participantes da pesquisa feita 
em número de Participante (n) e em porcentagem (%)  

Universidade de Graduação n % 

UFPR 70 51,85 

PUCPR 50 37,04 

UEPG 5 3,70 

Outras 10 7,41 
Total 135 100 

  Fonte: o autor  

 

 

5.3.2 Experiência profissional 

 

 

Os dados obtidos referentes a experiência profissional dos Participantes da 

pesquisa podem ser visualizados na tabela 5.4. Foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes que demonstram que mais de 90% dos Profissionais 

possuem curso de Pós-Graduação (Aperfeiçoamento, Especialização e Pós-

Graduação) (p=0,001). Além disso, quase a maioria (95%) dos Participantes da 

pesquisa afirmaram participar regularmente de eventos de atualização em 
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odontologia, com diferença estatística significante (p=0,046) quando comparado com 

os Profissionais que não se atualizam. 

 
 

Tabela 5.4 – Experiência profissional dos Participantes da pesquisa descrita em número de 
Participantes da pesquisa (n), em porcentagem (%) e as diferenças estatísticas 
(p≤0,05) 

 
 n % p 

    

Pós-Graduação    

Sim 123 91,11% 0,001 

Não 12 8,89%  

    

Atualização em Odontologia    

Atualiza-se 68 50,37% 0,007 

Às vezes 61 45,19% 0,046 

Não atualiza-se 6 4,44%  

TOTAL 135 100%  
Fonte: o autor     
 
 

5.3.3 Cursos complementares  

 

 

A distribuição dos cursos complementares à formação de Cirurgião-Dentista 

mencionados pelos Participantes da pesquisa são apresentados na tabela 5.5. Nota-

se que os cursos complementares mais citados é o curso de Saúde da Família 

(27,61%), seguido por profissionais que possuem o curso de Saúde Coletiva 

(20,15%). 
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Tabela 5.5 – Distribuição do número de Participantes da pesquisa (n) e em porcentagem (%) de 

acordo com os cursos complementares à formação de Cirurgião-Dentista, mencionados 
pelos Participantes da pesquisa 

 

 

n % 

Saúde da Família 37 27,61 

Saúde Coletiva 27 20,15 

Endodontia 20 14,93 

Dentística 14 10,45 

Mestrado em Saúde Coletiva 14 10,45 

Saúde da Família e Pacientes Especiais 14 10,45 

Auditoria em Saúde 11 8,21 

Ortodontia 11 8,21 

Prótese Dentária 11 8,21 

Odontopediatria 10 7,46 

Periodontia 10 7,46 

Implantodontia 8 5,97 

Saúde Pública 6 4,48 

Odontologia Social e Preventiva 5 3,73 

Radiologia 5 3,73 

Outros (12) 12 8,96 

sem resposta 1  

Total de participantes 135* 

 Fonte: o autor          
*Resposta múltipla 

 

 

A tabela 5.6 apresenta que mais de 35% dos Participantes da pesquisa 

afirmaram ter realizado uma especialização como último curso de atualização na 

área de Odontologia.  
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Tabela 5.6 – Histórico de atualizações realizadas pelos Participantes da pesquisa em n e % 
 

Último curso realizado n % 

Especialização 48 35,56 

Atualização 42 31,11 

Curso Rápido 45 33,33 

sem resposta 1  

Total*  136 100 

Fonte: o autor 
* 1 Entrevistado apresentou duas respostas e 1 não respondeu. 

 

 

5.4 QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO 

 

 

O questionário específico abrange a atitude tomada pelo Profissional 

participante perante uma restauração que apresente falha.  

A tabela 5.7 apresenta dados referentes a decisão do Participante em 

substituir totalmente a restauração ou somente realizar um reparo da restauração 

pré-existente com falha evidente. Além disso, mostra se os Participantes receberam 

a formação acadêmica sobre reparos de restaurações com falhas e por fim, na 

necessidade de realizar um reparo se o Participante da pesquisa respondeu se 

reparava uma restauração realizada por ele mesmo ou se também reparava uma 

restauração realizada por outros colegas.       
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Tabela 5.7 – Número de Participantes da pesquisa (n), em porcentagem (%) e as diferenças 
estatísticas (p≤0,05) de Profissionais que substituem a restauração com falha, executam 
reparos em restaurações, se receberam alguma formação acadêmica sobre reparos em 
restaurações e se realizam reparos em restaurações realizadas por ele mesmo e/ou 
colegas 

 
 n % p 

Substituição    

Sim 38 28,15%  

Depende 63 46,67% 0,0025 

Faz um reparo 34 25,18%  

    

Reparo    

Sim 134 99,26% 0,0001 

Não  1 0,74%  

    

Formação acadêmica sobre reparo na graduação    

Sim 42 31,34%  

Não 92 68,66% 0,0001 

Sem resposta 1   

    

Decisão por reparo quanto ao Profissional que executou a restauração    

Participante  12 8,96%  

Por colegas 1 0,74%  

Por você/colegas 121 90,30% 0,0001 

Sem resposta 1   

TOTAL 135 100%  
Fonte: o autor 
 
 

Apenas 28% dos Participantes da pesquisa afirmaram substituir uma 

restauração com falha evidente por uma nova. Foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os Profissionais que, dependendo do defeito 

encontrado realizam a substituição ou reparo da restauração (47%) quando 

comparados com os Profissionais que somente substituem a restauração ou 

realizam um reparo. Mais de 99% dos Profissionais disseram que realizam reparos 
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em restaurações defeituosas em algum momento (p=0,0001), e quase 70% dos 

Profissionais não receberam orientação sobre reparos no período de graduação 

(p=0,0001). Acima de 90% dos Participantes da pesquisa declararam que realizam 

reparos quando a restauração foi indiferente executada por ele ou também por 

colegas (p=0,0001).   

 

 

5.4.1 Materiais utilizados para restauração 

 

 

Nesse quesito, os Participantes da pesquisa responderam sobre quais os 

materiais de eleição para realizar o reparo/troca das restaurações defeituosas.  

A tabela 5.8 apresenta os resultados da atitude tomada pelos Participantes da 

pesquisa quando questionados se realizam o reparo de restaurações diretas ou 

indiretas. Além disso, apresenta a escolha dos materiais de restaurações diretas, 

resina composta ou amálgama, que são possíveis de serem reparados e por fim, 

quais são os materiais de eleição para reparar. Responderam a esta parte do 

questionário somente os Participantes que realizam reparos em restaurações 

(n=134).  
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Tabela 5.8 – Reparo de restaurações indiretas e diretas, reparo de qual tipo de materiais e qual 
material de eleição para esse reparo; dados em número de Participantes da pesquisa 
(n), em porcentagem (%) e as diferenças estatísticas (p≤0,05) 

 
 n % p 

Reparo de restaurações indiretas e/ou diretas    

Diretas 87 64,93% 0,0001 

Indiretas  0 0%  

Diretas/Indiretas 47 35,07%  

    

Reparo de restaurações em RC e/ou Amálgama pré-existentes    

RC 46 34,33%  

Amálgama 5 3,73%  

RC/Amálgama 83 61,94% 0,0001 

    

Material restaurador eleito para reparo    

RC 46 34% 0,0007 

CIV 4 3%  

Amálgama 5 3,7%  

RC/CIV 21 15,5%  

RC/Amálgama 19 14,8%  

RC/CIV/Amálgama 38 27,5% 0,003 

Amálgama/CIV 1 0,5%  

TOTAL 134 100%  
Fonte: o autor 

 

De acordo com a tabela 5.8, quase 65% dos Participantes da pesquisa afirmam 

que reparam apenas restaurações diretas (p=0,0001). . Além disso, mais de 60% 

dos Profissionais declararam realizar reparos em restaurações com resina composta 

e amálgama (p=0,0001). Foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao material restaurador eleito para reparo (p=0,003). 34% 

disseram que somente utilizam a resina composta como material restaurador para 

realizar o reparo  
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5.4.2 Indicações de reparo em restaurações 

 

 

A classificação das situações em que os Participantes da pesquisa realizam 

reparos em restaurações está apresentada na tabela 5.9. Responderam a esta parte 

do questionário somente os participantes que realizam reparos em restaurações 

(n=134). 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes dos 134 

Participantes da pesquisa pois, quase 77% dos Profissionais responderam reparar 

restaurações em todas as situações possíveis (P=0,0001). Entretanto, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes no quesito reparo de 

restaurações com a presença de infiltração marginal por cárie. Houve uma 

distribuição nas respostas, sendo que 25% reparam, 32% substituem e 43% 

responderam que dependendo da infiltração, optam por restaurar ou substituir 

(p=0,132). De acordo com 84% dos Participantes da pesquisa, para todas as idades 

pode-se indicar a realização do reparo das restaurações (p=0,0001).   
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Tabela 5.9 – Indicações de reparo de restaurações expressos em número de Participantes da 
pesquisa (n), porcentagem (%) e as diferenças estatísticas (p≤0,05) 

 
 n % p 

Reparo em todas as situações possíveis    

Sim  103 76,87% 0,0001 

Não 26 19,40%  

Depende 5 3,73%  

    

Reparo quando existe infiltração marginal por cárie    

Sim 34 25,37% 0,132 

Não 43 32,09%  

Depende da 

extensão 

57 42,54%  

    

Reparo de acordo com as faixas etárias    

Adultos 3 2%  

Crianças 1 1%  

Idosos 1 1%  

Adultos/Idosos 17 12%  

Todas as Idades 112 84% 0,0001 

TOTAL 134 100%  
Fonte: o autor 

 

 

A tabela 5.10 e a figura 5.2 apresentam os motivos apontados pelos 

Participantes da pesquisa para a realização de reparos. Nesta questão o participante 

pode optar por mais de uma resposta e essas, foram consideradas individualmente. 

De acordo com a tabela 5.10, mais de 90% dos Participantes da pesquisa afirmaram 

que o motivo do reparo de uma restauração é ele ser um procedimento mais 

conservador. Responderam a esta parte do questionário somente os Participantes 

que realizam reparos em restaurações (n=134). 
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Tabela 5.10 – Motivos da realização de reparos em número de Participantes da pesquisa (n), em 
porcentagem (%) 

 

Por qual motivo?  

  

 

 
n % 

Diminuição de custos 48 35,82 

Diminuição de tempo Clínico 57 42,54 

Procedimento mais conservador 122 91,04 

Condição e Cuidado do Paciente 7 5,22 

Outras respostas 4 2,99 

sem resposta 1 
 

Total 134*  

 
Fonte: o autor 
*Foram consideradas resposta múltipla	
 

 

De acordo com a figura 5.2, 47% dos Participantes da pesquisa disseram que 

optam pelo reparo por ser um procedimento mais conservador. 27% dos 

Profissionais relataram que além de ser um procedimento mais conservador, 

executam o reparo da restauração defeituosa por diminuir o tempo clínico e o custo 

do tratamento. Para a elaboração desse gráfico foram considerados as diferentes 

combinações de respostas. 
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Figura 5.2 – Motivos da realização de reparos em número de Participantes da pesquisa (n), em 
porcentagem (%) considerando as diferentes combinações de respostas 

 

	
 
Fonte: o autor 
 

 

5.4.3 Preparo e condicionamento da superfície dental para o reparo restaurador 

 

 

Nesse quesito os Participantes da pesquisa foram questionados sobre técnica 

de preparo da superfície dental remanescente para receber o material reparador. Na 

tabela 5.11 foram observadas diferenças estatisticamente significantes, pois quase 

metade dos Participantes da pesquisa responderam que realizam retenções 

adicionais juntamente com bisel, seguidos de 31,5% dos Participantes que disseram 

somente realizar retenções adicionais (p=0,0019). Quanto ao condicionamento da 

superfície dental, 97,7% dos Profissionais participantes da pesquisa, responderam 

que realizam condicionamento ácido-fosfórico e aplicação do adesivo em seguida 

(p=0,0001). Somente 2,3% dos Participantes realizam condicionamento ácido-

fosfórico, aplicação do adesivo e silano. Responderam a esta parte do questionário 

somente os participantes que realizam reparos em restaurações (n=134). 
 

 

 

47%	

1%	4%	3%	1%	

14%	

27%	

2%	 1%	
Mais	Conservador	

Menor	tempo	Clínico	

Menor	Custo	

Menor	Custo	e	Mais	
Conservador	

Menor	tempo	Clínico	e	
Menor	Custo	

Menor	tempo	Clínico	e	Mais	
Conservador	

Menor	tempo	Clínico,	Mais	
Conservador	e	Menor	Custo	
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Tabela 5.11 – Número de Participantes da pesquisa (n), em porcentagem (%) e as diferenças 
estatísticas (p≤0,05) quanto ao preparo e condicionamento que os Profissionais 
participantes da pesquisa realizam na superfície dental 

 
 n % p 

Preparo do remanescente dental    

Asperização 2 1,5%  

Bisel 17 12,7%  

Retenções Adicionais 43 31,5% 0,0019 

Retenções Adicionais e Bisel 66 49,6%  

Depende 1 1%  

Nenhum 5 3,7%  

    

Realização de pré-tratamento do remanescente dental    

Condicionamento Ácido-Fosfórico e Adesivo 131 97,7% 0,0001 

Condicionamento Ácido-Fosfórico, Adesivo e 

Silano 

3 2,3%  

TOTAL 134 100%  
Fonte: o autor 

 

 

5.4.4 Preparo e condicionamento do material remanescente para o reparo 

restaurador  

 

 

Os resultados apresentados quanto à maneira que os Participantes da 

pesquisa preparam e condicionam o material remanescente estão apresentados na 

tabela 5.12. Responderam a esta parte do questionário somente os Participantes 

que realizam reparos em restaurações. 
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Tabela 5.12 – Número de Participantes da pesquisa (n), em porcentagem (%) e as diferenças 
estatísticas (p≤0,05) do tipo de preparo e condicionamento que os Profissionais 
participantes da pesquisa realizam no material restaurador remanescente 

 
 n Frequência % p 

Preparo no material restaurador remanescente    

Asperização 2 1,7%  

Bisel  8 6%  

Retenções Adicionais 72 54% 0,0001 

Retenções Adicionais e Bisel 30 22%  

Depende 1 0,8%  

Nenhum 21 15,5%  

    

Pré-tratamento no material restaurador remanescente    

Adesivo 4 3%  

Condicionamento Ácido Fosfórico e Adesivo 110 82% 0,0001 

Condicionamento Ácido Fosfórico e Adesivo com 

Silano 

3 2%  

Condicionamento Ácido Fosfórico, Adesivo e Silano 1 1%  

Condicionamento Ácido Fosfórico, Adesivo e 

Jateamento 

3 2%  

Condicionamento Ácido Fluorídrico e Silano 1 1%  

Condicionamento Ácido Fluorídrico,  Adesivo e 

Silano 

2 2%  

Condicionamento Ácido Fosfórico, 

Condicionamento Ácido Fluorídrico e Adesivo 

5 4%  

Condicionamento Ácido Fosfórico, Adesivo, Silano 

e Jateamento 

2 2%  

Adesivo com Silano e Jateamento 1 1%  

Silano 2 2%  

TOTAL 134 100%  
Fonte: o autor 

 

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes pois, a maior 

parte dos Participantes da pesquisa (54%) responderam que somente realizam 
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retenções adicionais no material restaurador remanescente, enquanto 22% dos 

Profissionais além da retenção adicional, realizam o bisel (p=0,0001). Em 

contrapartida, somente 2% dos Participantes fazem asperização do material a fim de 

aumentar a aderência com o futuro material restaurador. Ainda na tabela 5.12, há a 

distribuição das maneiras que os Profissionais condicionam o material remanescente 

antes do reparo. 82% dos Participantes da pesquisa disseram que utilizam o 

condicionamento ácido-fosfórico e aplicação do adesivo para então reparar uma 

restauração e 2% dos Profissionais aplicam o silano como agente de união do 

material restaurador futuro (p=0,0001).   

 

 

5.4.5 Aceitação do paciente sobre o reparo 

 

 

A classificação da resposta dos Participantes da pesquisa sobre como o 

paciente recebe a oferta da reparação da restauração, está apresentada na tabela 

5.13. Considerando-se todos os Profissionais participantes da pesquisa, em mais de 

98% dos casos, o paciente aceita bem a oferta do reparo de uma restauração. 
 

Tabela 5.13 – Número de Participantes da pesquisa (n) e em porcentagem (%) da aceitação dos 
pacientes quando são ofertados o reparar da restauração pré-existente 

 

Aceitação da oferta de um reparo em uma restauração pré-existente pelo paciente 

 

 

n % 

 

   

 
Sim 132 98,51 

 

   

 
Não 2 1,49 

 

   

 
Total 134 100 

      Fonte: o autor 
 

5.4.6 Sucesso do reparo 
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Os resultados apresentados quanto ao sucesso obtido pelos Participantes da 

pesquisa estão apresentados na tabela 5.14. Em mais de 98% dos casos, os 

Profissionais afirmaram obter sucesso com a realização do reparo, sem remover 

toda a restauração defeituosa. Na tabela 5.15 observa-se que quase 86% dos 

Participantes da pesquisa relataram que já encontraram algum problema nas 

restaurações após sofrerem o reparo sendo necessária nova intervenção 

restauradora.  
 

Tabela 5.14 – Distribuição quanto aos resultados obtidos no sucesso de reparo e restaurações pré-
existentes (n=134) 

 

Sucesso 

 

n % 

Sim 132 98,51 

Não 2 1,49 

Total 134 100 

Fonte: o autor 
 
Tabela 5.15 – Distribuição dos resultados encontrados com problemas em reparos e restaurações 

deficientes (n=134) 
 

 Problemas n % 

Sim 115 85,82 

Não 19 14,18 

Total 134 100 

Fonte: o autor 
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5.4.7 Inclusão do reparo da restauração na grade curricular 

 

 

Como pode ser observado na tabela 5.16, mais de 97% dos Profissionais 

participantes da pesquisa responderam que acreditam que a orientação das 

indicações e técnicas de reparo deve fazer parte da grade curricular dos cursos de 

graduação em Odontologia.  
 

Tabela 5.16 – Classificação dos resultados obtidos sobre inclusão e orientação para reparo na grade 
curricular 

 
Reparo na grade curricular 

 n % 

 

  

Sim 130 97,01 

 

  

Não 4 2,99 

 

  

Total 135 100 

   Fonte: o autor 

 

 

5.5 HIPÓTESES ALTERNATIVAS 

 

 

A seguir são apresentados os resultados das hipóteses levantadas no estudo 

(Tabela 5.17).  

 

H01: O Profissional com mais tempo de formado é o Profissional que mais 

substitui restaurações com falha. 
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Tabela 5.17 – Substituição da restauração com falha evidente e tempo de formado do Participante 
(%) 

 
   

Tempo de formação Depende Reparo Substitui Total 

até 5 anos 1 (50%) 0 1 (50%) 2 

     
até 10 anos 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 5 

     
até 20 anos 27 (45,76%) 12 (20,34%) 20 (33,9%) 59 

     
até 25 ou mais 33 (47.83%) 21 (30,43%) 15 (21,74%) 69 

     
Total 63 34 38 135 
Fonte: o autor 

 

O teste de Fisher (p=0,05) foi aplicado aos resultados da tabela 5.17, que 

demonstrou que não há evidência estatisticamente significativa do Profissional com 

mais tempo de formado substituir mais restaurações com falhas (p=0,09), do que o 

Profissional com menor tempo de formado. Há uma tendência de que Profissionais 

com mais tempo de formação, substituam menos restaurações defeituosas por 

completo. 

	

H02: O Profissional que não recebeu formação acadêmica na graduação sobre a 

técnica de reparos é o Profissional que mais substitui a restauração. 
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Tabela 5.18 – Substituição da restauração com falha evidente e ausência de formação acadêmica da 
técnica de reparo (%) 

 

 

 

 Formação Depende Faz um Reparo Substitui Total 

Não 45 (48,91%) 23 (25%) 24 (26,09%) 92 

     

Sim 18 (42,86%) 11 (26,19%) 13 (30,95%) 42 

     
Total 63 34 37 134 

Fonte: o autor 

	

O teste de Qui quadrado (p=0,05) foi aplicado aos resultados da tabela 5.18. 

Não há evidência significativa de que o Profissional que não recebeu ensinamentos 

sobre as técnicas de reparos na graduação substitua mais a restauração com falha 

completamente, do que Profissionais que receberam a orientação sobre as técnicas 

de reparo durante a graduação (p=0,56). 

 

H03: O Profissional que atualiza-se com frequência é o Profissional que menos 

substitui uma restauração. 
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Tabela 5.19 – Substituição da restauração com falha evidente e atualização Profissional frequente 
(%) 

 

   Atualização Depende Faz um Reparo Substitui Total 

Sim 39 (57,35%) 12 (17,65%) 17 (25%) 68 

     

Às vezes 22 (36,07%) 20 (32,79%) 19 (31,15%) 61 

     

Não 2 (33,33%) 2 (33,33%) 2 (33,33%) 6 

     
Total 63 34 38 135 

Fonte: o autor 
 

 

O teste de Qui quadrado foi aplicado aos resultados da tabela 5.19. Não há 

evidência significativa de que o Profissional que se atualiza com frequência substitui 

menos a restauração com falhas completamente, do que o Profissional que às vezes 

ou não se atualiza na área odontológica (p=0,41). 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O tratamento restaurador tem como meta produzir restaurações duradouras 

de boa qualidade, devolvendo forma, função e estética. No entanto, com o passar do 

tempo ocorre a deterioração das restaurações, que pode ter sido causada por vários 

motivos, dentre eles cáries secundárias, fatores estéticos e funcionais, tornando-se 

necessária uma nova intervenção restauradora, 

De acordo com os resultados obtidos na população estudada, para o 

tratamento de restaurações defeituosas, a maioria dos Participantes da pesquisa 

considerou a possibilidade da intervenção através do reparo, justificado como um 

procedimento mais conservador do que a remoção total da restauração. Estudos 

recentes tem considerado que a longevidade das restaurações pré-existentes 

poderiam ser beneficiadas ao serem realizados reparos em restaurações ao invés de 

substituídas por completo (Blum et al., 2012; Blum et al., 2014; Fernandez, et al., 

2015; Staxrud et al., 2016).  

Os resultados obtidos neste estudo apontaram que todas as hipóteses 

levantadas foram rejeitadas. Apesar de existir uma tendência numérica de que 

Profissionais com mais tempo de formado executem mais reparos do que 

substituições, não se observou diferenças estatísticas significantes entre a opção do 

reparo e a substituição. Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo 

realizado por Staxrud et al. (2016), que também concluíram que Dentistas com mais 

tempo de formado tendem a ser mais conservadores que Dentistas recentemente 

formados. Pode-se supor que isto ocorra porque Profissionais com maior tempo de 

formado possam ter maior embasamento científico e experiência técnica para 

adequar-se a novas situações como aquelas requisitadas para a intervenção 

reparadora. Diferente do jovem Profissional, que tende a repetir as estratégias 

acadêmicas recém absorvidas na academia e remove toda a restauração e executa 

uma nova, na ansiedade de aplicar o conhecimento adquirido na graduação.  

Também não foi observada evidência significativa ao comparar o Profissional 

que não recebeu formação acadêmica sobre a técnica de reparo, não ser o 

Profissional que mais substitui a restauração por completo. Além disso, não houve 

diferenças estatísticas que comprovasse a hipótese de que o Profissional que 

atualiza-se com frequência, ser o Profissional que menos substitui uma restauração, 
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concordando com estudos realizados por Fernandez et al, (2015), afirmando que no 

passado, as decisões dos Cirurgiões-Dentistas eram orientadas principalmente para 

as substituições das restaurações. Entretanto, com a odontologia minimamente 

invasiva de hoje, a exigência por alternativas conservadoras para restaurar defeitos 

menores é cada vez mais preconizada.  

Para fazer parte da pesquisa, dos 10 Distritos Sanitários existentes na cidade 

de Curitiba, foram selecionados 5 Distritos Sanitários representativos (58 UBS), com 

o intuito de coletar resultados e compreender diferentes zonas do mapa da cidade 

de Curitiba (Norte, Sul, Leste e Oeste), respeitando as datas limites para a 

conclusão do estudo. 

O objeto da pesquisa foi uma entrevista realizada por um único Pesquisador 

comparecendo as determinadas UBS, por meio de uma entrevista do questionário 

impresso, diferentemente dos estudos/pesquisas encontrados na literatura, que 

foram realizados através do correio eletrônico ou questionários impressos enviados 

através do sistema de correio de cartas às residências dos Cirurgiões-Dentistas 

cadastrados nos sistemas de registro de cada país (Staxrud et al., 2016; Kanzow et 

al., 2017a; 2017b). Foi escolhida essa forma de abordagem ao Profissional e 

pesquisa, devido a possibilidade do Pesquisador em comparecer as UBS 

selecionadas, com o objetivo de obter o maior número de questionários respondidos. 

Em relação ao sexo, a maioria dos Participantes da pesquisa era composta 

por mulheres (75%). Esse mesmo índice foi encontrado em um estudo similar 

realizado por Staxrud et al. (2016), com 69,6% das Participantes do sexo feminino. 

Entretanto, outros estudos semelhantes realizados por Kanzow et al. (2017a; 

2017b), alcançaram valores próximos a 59% dos Participantes do sexo masculino. 

Já Gordan et al. (2012), obtiveram 70% dos Participantes do sexo masculino.  

O intervalo de idade que prevaleceu entre os Participantes do estudo foi de 36 

a 55 anos (74,82%) e o tempo médio de formado foi acima dos 21 anos (51,11%) 

demonstrando que a população estudada apresenta experiência no atendimento 

clínico. Estes valores médios de idade e tempo de formados dos Participantes 

ficaram próximos dos valores encontrados por estudos semelhantes: 41,8 anos 

(Staxrud et al., 2016); 49,3 anos e 21,6 anos de formado (Kanzow et al., 2017a); 

47,8 anos de idade e aproximadamente 20 anos de formado (Kanzow et al., 2017b); 

21,7 anos de formado (Gordan et al., 2012).  
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Entretanto, um estudo publicado por Gordan et al. (2012) mostrou que quanto 

menor o tempo de formado do Profissional, maior a chance dele optar por reparar 

uma restauração do que substituí-la. O estudo de Gordan et al. (2012), afirma ainda 

que Cirurgiões-Dentistas formados na década de 2000 até a data do estudo ser 

publicado (2012), 29,2% das restaurações sofreram reparo, contra 27,3% e 26,75 

nas décadas de 1990-1999 e 1980-1989, respectivamente e 20% para profissionais 

graduados de 1979 ou antes.   

Sobre a universidade de formação da graduação, a maioria dos Participantes 

são formados em universidades da cidade de Curitiba. 70% são formados na 

Universidade Federal do Paraná ou Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Provavelmente pelo fato de logo que terminam seus estudos, prestarem concurso 

para trabalhar na cidade que residem. 

Mais de 90% dos Participantes da pesquisa possuem cursos de Pós-

graduação (especialização; aperfeiçoamento), tendo como os mais citados os cursos 

de especialização em Saúde da Família (27%) e Saúde Coletiva (20,15%).Esses 

cursos  certamente devem ser os mais procurados por esses profissionais pelo fato 

que essas especializações são destinadas aos Profissionais que desejam ampliar 

seu campo de atuação, visão crítica e contexto social, econômico e político do Brasil, 

aplicando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Em um estudo 

semelhante publicado por Kanzow et al. (2017a), 40% dos Participantes declararam 

possuir pelo menos uma especialização. Além dos cursos já citados, a diversidade 

de especializações nas áreas da Odontologia incluíram: Endodontia (15%); 

Dentística (10%); Pacientes Especiais (10%); Ortodontia (8%), naturalmente pela 

variedade de procedimentos que são encontrados no dia a dia de trabalho destes 

Participantes, com a necessidade de possuir maiores conhecimentos/habilidades do 

que um clínico geral possui ao terminar seus estudos na graduação. Estudo 

equivalente realizado na Alemanha por Kanzow et al. (2017a) encontrou as 

seguintes especializações: Implantodontia (37%); Periodontia (17%); Endodontia 

(13%). Em outro recente estudo, também equivalente e realizado na Suíça, Kanzow 

et al. (2017b) encontraram: Dentística (24%); Implantodontia (23%); Pediatria (15%). 

Em relação a realização do reparo ou substituição completa de uma 

restauração com falha evidente, 46,6% dos Participantes da pesquisa disseram que 

dependendo da extensão da falha tomam a decisão de reparar ou substituir. Pode-

se considerar que essa atitude tenha como finalidade a preservação de estruturas 
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dentais sadias, já que os profissionais estudam a melhor forma de resolver o defeito 

encontrado, provavelmente ao considerarem a Odontologia minimamente invasiva 

preconizada nos dias atuais. Kanzow et al. (2017a) encontraram em um estudo 

realizado na Alemanha que além da extensão da falha (91%), o tamanho da 

restauração (64%) e também o tipo de material restaurador com defeito (80%) são 

analisados antes da decisão do tratamento. Semelhantemente, um estudo publicado 

por Chrysanthakopoulos (2011), mostrou que a substituição de uma restauração é 

influenciada por fatores mais subjetivos, como a interpretação dos Profissionais 

sobre as condições das restaurações e a saúde do dente, critérios utilizados para 

definir o defeito e a demanda do paciente.  

99% dos Participantes da pesquisa disseram que procuram realizar reparos 

nas restaurações sempre que possível, provavelmente seguindo as tendências da 

Odontologia moderna, procurando manter o máximo de estrutura dental intacta. 

Concordando com esses resultados, a equivalente publicação realizada por 

Fernandez et al. (2015), relata que no passado, os Cirurgiões-Dentistas eram 

orientados a realizar substituições por completo de restaurações diretas. Com o 

passar do tempo, a Odontologia minimamente invasiva exigiu encontrar resultados 

conservadores para restaurar defeitos mínimos. Complementam dizendo que ao 

realizar um reparo, uma grande parte da restauração original permanece no lugar, 

preservando estruturas sadias importantes do dente. Valores similares foram 

encontrados nos estudos realizados na Alemanha por Kanzow et al. (2017a) com 

apenas 2,2% dos Profissionais e na Suíça 1,6% por Kanzow et al. (2017b),  

seguidos pelo estudo realizado na Noruega por Staxrud et al. (2016), publicando que 

apenas 0,3%, dos Profissionais disseram não realizar reparos em restaurações. 

Gordan et al. (2012) complementam ainda que os Dentistas que trabalham no 

modelo de saúde pública são mais propensos a realizarem um reparo na 

restauração defeituosa do que dentistas que trabalham em clínicas privadas. 

Kanzow et al. (2017a), afirmam que o resultado mais importante do estudo foi que a 

grande maioria dos Participantes relatarem realizar reparos em restaurações como 

uma prática diária.    

Da mesma forma, Moncada et al. (2009), Sharif et al. (2010), Opdam et al. 

(2012), Gordan et al. (2014), Tantbirojn et al. (2015) e Kirsch et al. (2016),advertem 

que a substituição de restaurações com falhas tende a aumentar a cavidade inicial 

tornando o dente menos resistente e aumentando o risco de complicações pulpares. 
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Sendo assim, tornam as restaurações mais complexas e com o aumento do risco de 

danos aos dentes adjacentes. Concluindo que os principais benefícios do reparo é a 

preservação da estrutura dental, a diminuição do custo e do tempo de tratamento. 

 Semelhantemente, Opdam et al. (2012), Loomans e Özcan (2016) e 

Casagrande et al. (2017) alegam que o reparo pode aumentar significativamente a 

vida útil das restaurações por um período de até 10 anos. Já Blum et al. (2012), 

Gordan et al. (2012), Demarco et al. (2012)  e Kanzow et al. (2016) enfatizam que a 

escolha pelo reparo em restaurações defeituosas contribuem com a manutenção 

dos dentes no meio bucal quando comparada com a substituição completa da 

restauração, além de diminuir o custo o tratamento.  

Em relação ao ensino da técnica de reparo à nível de graduação, 68,6% dos 

Participantes disseram que não receberam ou não lembram de ter recebido nenhum 

tipo de orientação sobre reparos no período universitário. Levando em consideração 

o tempo de formado dos Participantes da pesquisa e a busca de trabalhos 

relacionados com o tema, percebeu-se que os estudos voltados para o reparo das 

restaurações defeituosas é recente, o que também relata a publicação realizada por 

Demarco et al. (2012), dizendo que há margem para melhorias no ensino da técnica 

de reparo durante o período de graduação. 

Em contra partida, Kanzow et al. (2017a) afirmaram que o reparo já é 

comprovado cientificamente ser um método eficiente para controle de falhas nas 

restaurações, e que  praticamente todas as universidades alemãs já possuem em 

seu conteúdo programático aulas sobre técnicas de reparos. Hickel et al. (2012) e 

Tantbirojn et al. (2015), acrescentam que o ensino de reparos está incluso na maior 

parte das universidades da Europa e também América do Norte. De acordo com 

Blum et al. (2012), no ano de 2010, 88% das escolas na Irlanda e no Reino Unido 

incorporaram as técnicas de reparo de restaurações nos programas curriculares. 

Também em 2010, no Canadá e nos Estados Unidos da América, 42 de 48 

universidades ensinaram reparos para alunos de graduação em Odontologia, sendo 

que 79% dessas universidades, além do ensino didático, forneceram práticas 

clínicas (Hickel et al., 2012; Tantbirojn et al., 2015). Lynch et al. (2013), 

complementam que até o término do estudo, 95% das escolas de Odontologia no 

Japão possuíam programas de ensino de técnicas do reparo ao invés de 

substituição de restaurações defeituosas. Afirmam ainda que outras regiões pelo 
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mundo, como na Escandinávia, possuem cerca de 92% de universidades que 

também oferecem técnicas de reparo na graduação. 

Entretanto, Gordan et al. (2014) relataram que o The American Dental 

Association’s Code on Dental Procedures and Nomenclature, não possui um código 

para o procedimento de reparo em restaurações, portanto, muitos clínicos podem 

sentir-se inibidos de oferecer essa opção, limitando o acesso desse tratamento ao 

paciente. 

Em relação a decisão por reparo da restauração defeituosa pelos 

Participantes quanto ao Profissional que executou a restauração que apresenta 

falhas, 90% dos entrevistados respondeu reparar uma restauração defeituosa feita 

por ele mesmo ou por colegas. Provavelmente por uma necessidade do Profissional 

da rede pública de saúde realizar procedimentos mais rápidos, devido a demanda 

diária da UBS e ainda pelo pensamento de diminuir os custos de cada tratamento. O 

mesmo foi encontrado por Kanzow et al. (2017b), onde somente 12,7% dos 

Participantes consideraram relevante o fato da restauração ter sido realizado por 

outro Profissional. Concordando com os resultados encontrados neste estudo, 

Kanzow et al. (2017a) concluíram que surpreendentemente, a maioria dos Dentistas 

(76%), consideraram reparar a restauração, independente de quem havia realizado 

a restauração original. Sharif et al. (2010) verificaram  que os Cirurgiões-Dentistas 

que trabalham em consultório privado, tendem a realizar um número maior de 

substituições do que os Cirurgiões-Dentistas que trabalham em locais comunitários 

ou em grande equipes.  

Em contra partida, um estudo realizado por Gordan et al. (2014) concluíram 

que a maioria dos Dentistas não é conservadora quando existe a necessidade de 

intervir em uma restauração com falhas que foi originalmente foi realizada por si, 

mesmo levando em consideração o fato de conhecer a história da restauração do 

dente, independente do tipo de falha, tamanho da cavidade ou material utilizado.  

Analisando os resultados obtidos em relação ao reparo de restaurações 

diretas e indiretas, 64,9% dos Participantes da pesquisa disseram que realizam 

reparo somente em restaurações diretas. Provavelmente devido a disponibilidade 

dos materiais (resina composta e amálgama) nas clínicas das UBS e o tipo de 

serviço oferecido nesses locais, já que a possibilidade de realizar restaurações 

indiretas, neste setor é pouco comum. Estudos semelhantes realizados por Forss et 

al. (2004) e Kanzow et al. (2017b) também evidenciaram valores próximos, com 
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mais da metade dos Participantes optando por somente reparar restaurações 

diretas. Em  estudo semelhante, em que o Participante poderia escolher mais uma 

opção, Kanzow et al. (2016) encontrou valores similares, sendo que 93% dos casos 

eram reparos de restaurações diretas em resina composta e 61% dos casos de 

amálgama reparados. Complementam dizendo que a diminuição da utilização do 

amálgama pode ser devido as controvérsias relacionadas com à segurança do 

material e os esforços globais para restringir e até proibir o uso na odontologia. 

Em relação as restaurações diretas com falhas, 61,9% dos Profissionais 

responderam reparar tanto restaurações em resina composta quanto em amálgama, 

pois certamente são os tipos de materiais que representam a maior parte do 

tratamentos realizados pelos Profissionais das UBS. Já o material mais eleito para 

realizar o reparo foi a resina composta (34%) seguido de  27,5% dos Participantes 

da pesquisa  que relataram utilizar além da resina composta, o amálgama e o 

cimento de ionômero de vidro. Muito provavelmente a escolha da resina composta 

como material de reparo se deve pelo fato de ser muito mais estético do que o 

amálgama, permitindo que a reparo seja mais difícil de ser percebido e passível de 

restaurar tanto em pequenos quanto grandes defeitos. 

 Opdam et al. (2012) sugeriram que uma restauração executada em resina 

composta pode ser reparada com maiores chances de sucesso quando comparada 

com uma restauração de amálgama. Já Fernandez et al. (2015) enfatizam que a 

utilização de resina composta para realizar o reparo de restaurações defeituosas 

deve ser o tratamento indicado, devido a menor necessidade de preparos nas 

estruturas dentais sadias, evitando danos maiores à polpa dental, diminuição de 

custos e tempo de tratamento para o paciente. 

Em contrapartida, estudos publicados por Gordan et al. (2012; 2014), 

explicam que provavelmente a diminuição da utilização do amálgama como material 

de restauração/reparo ocorre devido a decisão do Profissional e do paciente em 

optar por uma nova restauração com materiais que simulam a cor do dente 

(estéticos). Porém, concluíram que o amálgama é capaz de ser utilizado como 

material de reparo de restaurações defeituosas, afirmando obter sucesso clínico 

restaurador. Já Casagrande et al. (2017) afirmaram que a maior parte dos 

Profissionais que utilizam resina composta como material de reparo escolheriam o 

amálgama somente em situações de difícil controle da umidade e pacientes de alto 

risco a cárie.  
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Entretanto, Opdam et al. (2012), publicaram que a utilização de amálgama 

como material de reparo, buscando a longevidade da restauração apresenta maiores 

valores de falhas e fraturas ao se utilizar a resina composta como material de 

restaurador do reparo.  

Em relação aos motivos do Profissional em realizar o reparo, 77% dos 

Participantes da pesquisa disseram que realizam reparos em todas as situações 

possíveis. Dentre as razões para se realizar um reparo, sendo possível marcar mais 

de um motivo, os mais citados pelos Profissionais foram: ser um procedimento mais 

conservador (91%), seguido por diminuição do tempo clínico (42%) e por fim, 

diminuição de custos (36%). Provavelmente o propósito da diminuição do tempo 

clínico entre um paciente e outro, deve-se pela alta demanda de pacientes 

agendados durante o dia de trabalho na rede pública. Consistente com os resultados 

encontrados, o recente estudo publicado por Estay et al. (2017), confirmou como 

razões da utilização da técnica do reparo para restaurações defeituosas: o menor 

tempo clínico de tratamento, sendo mais tolerado pelos pacientes e o aumento da 

longevidade da restauração, o que traz menores custos a longo prazo. 

Da mesma forma Blum et al. (2012), Sharif et al. (2010) e Fernandez et al 

(2015), concluíram que os defeitos marginais e de coloração das restaurações foram 

melhoradas através do reparo da restauração, sendo este um procedimento simples 

e conservador que manteve a maior parte da restauração, evitando a substituição 

por completo.  

Embora a remoção incompleta da restauração defeituosa possa ser 

conservadora e evitar problemas futuros à nível pulpar, a adesão da nova 

restauração à estrutura dental quando se remove toda a restauração antiga pode ser 

mais segura do que um reparo da restauração. Portanto, as técnicas de reparo 

podem ser vistas como um risco a longevidade e não confiáveis (Tantbirojn et al., 

2015). Em contrapartida, Blum et al. (2014) afirmaram que deve ser dada a 

preferência pelo reparo principalmente pela preservação da estrutura dental e o fato 

de evitar fatores de estresse pela reexposição de túbulos dentinários, evitando 

reações pulpares aos estímulos térmicos e mecânicos, além de danos aos dentes 

adjacentes.   

Ao levar em consideração o custo do reparo, o estudo publicado por Kanzow 

et al. (2016), concluiu que o reparo de pequenas falhas utilizando resina composta 

ou o amálgama, mostrou apresentar um valor mais elevado do que a substituição 
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completa da restauração. O reparo de restaurações de maiores volumes com resina 

composta mostrou-se mais econômico do que a substituição completa da 

restauração. Em contrapartida, a reparação de amplas restaurações com amálgama 

ou quando houve a fratura desse material, o custo-efetivo não se mostrou ser mais v 

vantajoso quando comparado com a substituição. Contrariando esse estudo, Blum et 

al. (2014), afirmaram que além de ser um procedimento mais rápido, os custos 

operacionais dos reparos são menores do que a substituição, permitindo que o 

profissional possa atender outras necessidades do tratamento Odontológico.   

Entretanto, quando o diagnóstico da falha da restauração está relacionado 

com a cárie secundária, somente 25% dos Profissionais disseram que realizam o 

reparo. Enquanto que 42,5% relataram que, dependendo da extensão da cárie, 

optariam por realizar um reparo ou substituir a restauração como um todo. 

Provavelmente por existir o receio com a propagação da lesão de cárie, no caso de 

não ser removida toda a restauração com falha (Blum et al., 2012; Kanzow et al., 

2017b). Em contra partida, Kanzow et al. (2017a), afirmaram que, a decisão do 

tratamento também sujeita-se a outros fatores relacionados à restauração e ao 

dente, como o tempo que essa restauração está presente no meio bucal e sua 

extensão, o tipo do dente e o tipo do material com defeito, sendo o diagnóstico 

bastante desafiador. Blum et al. (2014), complementam afirmando que a realização 

do reparo com segurança está condicionado ao paciente com baixo risco de cárie.  

Recentes estudos realizados por, Mjor et al. (2000), Forss e Widström. 

(2004), Braga et al. (2007), Moncada et al. (2008), Asghar et al. (2010), 

Chrysanthakopoulos (2011), Gordan et al. (2012), Blum et al. (2014), Fernandez et 

al. (2015) e Casagrande et al. (2017), publicaram que o principal motivo pelo qual 

são necessárias intervenções em restaurações com falhas é a cárie secundária. O 

correto diagnóstico, a natureza e a provável prevenção, são de extrema importância 

para evitar o equívoco de tratamento para pequenos defeitos e manchas marginais, 

ao serem confundidos com o diagnóstico da cárie secundária. 

Em contrapartida, Estay et al. (2017) publicaram em um recente estudo que a 

lesão de cárie secundária após três, cinco e dez anos de controle, foi considerada 

um acontecimento de baixa ocorrência em restaurações que receberam um reparo, 

quando comparadas com restaurações que foram substituídas. Porém quando 

confirmado o diagnóstico da cárie secundária, essa estava presente principalmente 

em restaurações que receberam reparos com amálgama.  
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De acordo com 84% dos Participantes da pesquisa, em todas as idades é 

possível e recomendado a realização do reparo da restauração. Resultado 

provavelmente obtido devido à demanda das UBS em atender desde crianças até 

pessoas da terceira idade. Em contrapartida, o estudo publicado por Gordan et al. 

(2012), mostrou que o único fator que foi levado em consideração pelos 

Profissionais para substituir ou realizar o reparo da restauração defeituosa foi a 

idade do paciente, porém a faixa etária não foi mencionada pelo estudo. Entretanto, 

Kanzow et al. (2017a) afirmaram que, as decisões tomadas para se realizar um 

tratamento restaurador relacionam-se com variáveis que vão desde a decisão da 

preferencia do Cirurgião-Dentista ao paciente, como a idade e o gênero de ambos, 

além da experiência por parte do Profissional.  

Em relação ao preparo e condicionamento da estrutura dental que irá receber 

um reparo da restauração, a maioria dos Participantes (80%) respondeu que 

realizam retenções adicionais/bisel na estrutura dental remanescente. 97,7% dos 

Participantes responderam que utilizam o condicionamento através do ácido 

fosfórico e aplicação do adesivo na estrutura dental, muito provavelmente afim de 

criar adesão do novo material a ser utilizado. Ainda em relação a técnica de preparo, 

porém voltada ao material remanescente restaurador, 54% dos Participantes 

disseram que realizam somente retenções adicionais. O condicionamento do 

remanescente restaurador é realizado através do ácido fosfórico seguido da 

aplicação do adesivo, esteve presente em 82% das respostas. Poucos Participantes 

(2%), utilizaram o silano como agente de união do material remanescente para 

favorecer a adesão ao futuro material restaurador. Resultado esse esperado 

provavelmente pelo pequeno número de profissionais que responderam ter tido 

algum contato com as técnicas de reparo à nível de graduação (68,8%) que se 

somam a falta de variedade de materiais disponíveis nos locais visitados, que nem 

sempre são ideais para determinados procedimentos, sendo o Profissional obrigado 

a utilizar o que lhe é fornecido. Valores similares foram encontrados por Staxrud et 

al. (2016), pois somente 7,4% dos Participantes utilizaram agentes de silanização 

durante o procedimento de reparo.  

Estudos realizados por Blum et al. (2012), Celik et al. (2011), Opdam et al. 

(2012), Lynch et al. (2013), Tantbirojn et al. (2015), Loomans et al. (2017), Staxrud et 

al. (2016) e Fornazari et al. (2017), apresentam que alguma forma de preparo e 

condicionamento da superfície da restauração deve ser realizada antes de completar 
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o reparo. Diversos protocolos são estudados, seja com a utilização da abrasão a ar, 

asperização através de pontas diamantadas, condicionamento com ácido fosfórico 

e/ou ácido fluorídrico e uso de agentes de acoplamento, como o silano, afim de 

garantir um reparo eficaz. Um recente estudo realizado por Loomans et al. (2017), 

afirmou que a abrasão a ar pode ser uma atitude eficaz de pré tratamento das 

restaurações defeituosas ao realizar o reparo que antecede à aplicação do adesivo, 

a fim de aumentar as forças de ligação. Em contrapartida, Celik et al. (2011), 

afirmaram que a asperização do material restaurador remanescente utilizando  

pontas diamantadas permitem uma melhor molhabilidade superficial e uma possível 

interação química entre os materiais (substrato/resina), produzidos por um agente de 

ligação.  

O estudo publicado por Loomans et al. (2011b), mostrou que apesar do ácido 

fosfórico parecer não ser capaz de aumentar a micro-retenção da superfície, foi 

encontrado uma maior resistência de união do reparo ã restauração quando 

comparado com o substrato que não havia sido condicionado com o ácido fosfórico 

antes da realização do reparo. Entretanto, Lucena-Martin et al. (2001) publicaram  

que o ácido fosfórico foi o responsável pelas ligações mais fracas nas restaurações 

de reparo.   

Há estudos que afirmam que o condicionamento da superfície através do 

ácido fluorídrico na concentração de 9,6% por 120 segundos, apesar de ser 

corrosivo e possuir efeitos colaterais prejudiciais como queimaduras e necrose 

tecidual, ele promove maiores valores de adesão na técnica do reparo. Porém 

concluem que nenhum tratamento de superfície pode ser recomendado como 

técnica universal de reparo (Loomans et al., 2011b; 2016). Em contrapartida, Özcan 

et al. (2013) afirmam que o condicionamento através do ácido fluorídrico não deve 

ser utilizado, uma vez que o ácido pode remover toda porção inorgânica da 

restauração, reduzindo as forças de ligação do reparo.  

Celik et al. (2011), concluíram que faz-se necessário criar certa rugosidade na 

superfície a ser reparada, juntamente com a aplicação de agentes de ligação 

essenciais para o reparo de restaurações defeituosas. Um estudo publicado por 

Fernandez et al. (2015), considerou que com as futuras inovações de estratégias e o 

aperfeiçoamento dos sistemas adesivos, os resultados dos reparos de restaurações 

serão aprimorados. Da mesma forma, Lynch et al. (2013), Loomans et al. (2017) e 

Kanzow et al. (2017b), relataram que além dos métodos que possibilitam o 
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condicionamento da superfície e a aplicação de um sistema adesivo, há a 

necessidade de ser aplicado um agente de ligação (silano).  

Estudos mostram que a aplicação do silano aumenta o molhamento da 

superfície para o agente de ligação (adesivo), que tende a infiltrar com maior 

facilidade nas irregularidades criadas na superfície, obtendo melhores resultados 

quando comparado com reparos realizados sem a sua utilização (Celik et al., 2011; 

Staxrud e Dahl (2015); Fornazari et al., 2017). Da mesma forma, Staxrud et al. 

(2016), reforçam a importância da utilização do silano como agente de ligação, pois 

em testes “in vitro” comprovaram o aumento da força de adesão da interface do 

reparo com a antiga restauração.  

Conforme Tantbirojn et al. (2015), a aplicação de agentes de ligação 

possibilitam uma melhor adesão do material a ser depositado. Concordando com 

essa afirmação, estudos realizados por Celik et al. (2011) e Fornazari et al. (2017), 

afirmam que foram obtidos valores de união e  resistência maiores quando houve a 

utilização do silano antes da aplicação do adesivo, do que quando somente foi 

aplicada a camada de adesivo. Concluíram ainda que a aplicação de um adesivo 

universal contendo silano na composição foi tão eficaz quanto a combinação de 

silano e adesivo aplicados separadamente.  

Hickel et al. (2012), Staxrud e Dahl (2015) e Kanzow et al. (2017b), 

concordam em afirmar que mais estudos clínicos devem ser realizados para todos 

os tipos de materiais, procedimentos e técnicas de reparo. Fornazari et al. (2017), 

concluíram ainda que são necessários estudo adicionais com diferentes 

composições de agentes de ligação e tratamentos de superfície para se conseguir 

uma técnica confiável  para  que o clínico possa oferecer esse tratamento alternativo 

com confiança.   

Kanzow et al. (2017a), complementou dizendo que ainda existem diferenças 

quanto às técnicas e materiais utilizados para o pré condicionamento da superfície 

do reparo e que estudos clínicos que avaliem o efeito das diferentes técnicas ainda 

não estão disponíveis. Porém, estudos in vitro tem concluído que a união de 

restaurações para o reparo realizados com resina composta é em geral aumentada 

pela rugosidade da superfície, aplicação de uma solução de silano e um sistema 

adesivo. 

Diante dos estudos realizados, a sugestão de protocolo clínico para a 

realização do reparo de restaurações deve seguir-se da seguinte maneira: 
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Isolamento absoluto, remoção da porção defeituosa/infiltrada/pigmentada da 

restauração, asperização da restauração remanescente sem alterações através de 

pontas diamantadas, condicionamento através da aplicação do ácido fosfórico a 

37% de toda porção restauradora remanescente, lavagem e secagem, seguida de 

aplicação de agente adesivo com a preferência de silano na composição e 

fotoativação para início da restauração de reparo.  

Em relação a aceitação do paciente sobre o tratamento de reparo em vez da 

substituição completa da restauração, 98% dos Participantes da pesquisa disseram 

que seus pacientes aceitam a oferta do reparo. Provavelmente esse resultado foi 

obtido pelo fato do estudo ter sido realizado na rede pública de saúde, onde não há 

custos para o paciente, sendo assim mais provável que o plano de tratamento 

proposto pelo Profissional seja aceito pelo paciente com mais facilidade. Estudo 

similar realizado na Alemanha por Kanzow et al. (2017a) concluiu que a maioria dos 

pacientes (62%) aceitou o reparo ao invés da substituição, 31% dos pacientes 

somente aceitaram realizar o reparo em caso de durabilidade próxima ao da 

substituição e apenas 7% recusaram o procedimento do reparo. Já Sharif et al. 

(2010), afirmaram em seu estudo que os pacientes aceitaram o reparo de 

restaurações defeituosas como um tratamento definitivo.  

Estudo semelhante publicado por Kanzow et al. (2017b) concluiu que menos 

de 10% dos Participantes da pesquisa realizada na Suíça relataram não aceitaram o 

tratamento de reparo e requisitaram a substituição completa da restauração. 

Apresentaram ainda que somente 32% dos pacientes questionaram seus Cirurgiões-

Dentistas sobre a durabilidade do reparo e que somente o aceitariam se tivesse a 

longevidade próxima da substituição. De acordo com Fernandez et al. (2015), a 

longevidade da restauração que recebeu o reparo, duplicou em cerca de meia-vida a 

restauração original.  

Chrysanthakopoulos (2011), Blum et al. (2014), Kanzow et al. (2016) e Kirsch 

et al. (2016), afirmaram que a compreensão da natureza do procedimento de reparo 

e como difere da substituição é importante por parte dos pacientes. É de extrema 

importância que o paciente esteja ciente das desvantagens/vantagens da 

substituição completa da restauração. 

Blum et al. (2014) vão além das vantagens e citam algumas contraindicações 

do procedimento de reparo. Entre elas, a resistência do paciente em aceitar o reparo 
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como alternativa à substituição, risco de cárie alto, existência de cárie que atinja a 

maior parte da restauração e falha no histórico de um reparo prévio.  

Em relação ao tratamento de reparo, os Profissionais participantes da 

pesquisa foram questionados sobre o sucesso na indicação do tratamento de reparo 

comparado à substituição completa da restauração. 98,5% dos Participantes 

responderam que obtém sucesso/longevidade ao realizar o reparo. 

Semelhantemente, os estudos realizados por Kanzow et al. (2017a) e Opdam et al. 

(2012), mostraram pequenas taxas de falhas dos reparos de resina composta (5,7%) 

e amálgama (9,3%) após 4 anos, consideradas por eles, menores quando 

comparadas com a taxa de falhas de novas restaurações.  

Blum et al. (2014) e Fernandez et al. (2015), complementam esse resultado, 

ao compararem as diferenças das restaurações reparadas e substituídas do primeiro 

ao décimo ano, e concluem que não houve diferenças estatisticamente significativas, 

ou seja, o comportamento de ambas foi semelhante. Além disso, estudos realizados 

por Moncada et al. (2009), mostraram que todos os dentes tratados através do 

reparo estiveram livres de cárie após três anos e mostraram melhora significativa na 

forma anatômica da restauração. De acordo com Gordan et al. (2006), o reparo de 

restaurações defeituosas manteve-se estável durante o período de observação (2 

anos), além de não apresentar diferenças significativas em relação ao grupo que 

obteve a restauração totalmente substituída.  

Quando questionados sobre falhas/defeitos no procedimento, 85,8% disseram 

que encontraram problemas nos reparos, com a necessidade de repetir o 

procedimento. Provavelmente um dos motivos de ser observada a falha na 

restauração pode estar elencado com o tamanho da cavidade, sendo inversamente 

proporcional à longevidade da restauração reparada (Casagrande et al., 2017). Da 

mesma forma, Kanzow et al. (2017b), afirmaram que a maioria dos Entrevistados 

classificou a vida útil dos reparos como inferior à das restaurações realizadas pela 

primeira vez. Essa afirmação pode ser confirmada através do estudo realizado por 

Kanzow et al. (2017a), que mostrou as taxas de falhas anuais registradas nos 

reparos realizados por resina composta (5,7%) e em amálgama (9,3%), superiores 

as taxas de falhas em restaurações novas de resina composta (1,8%) e amálgama 

(3,7%). 

Por fim, quando foram questionados sobre a necessidade de inclusão das 

técnicas de reparo na grade curricular, 97% do Profissionais responderam que 
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acreditam haver essa necessidade. Certamente por perceberem a importância de 

ser dominada a técnica de reparo, buscando sempre a longevidade das 

restaurações. Da mesma forma Fernandez et al. (2015), publicaram  a necessidade 

de incluir as técnicas de reparo nos programas de educação odontológica, 

considerando que o reparo de restaurações aumenta a longevidade de restaurações 

com falhas. Hickel et al. (2013), afirmam que de fato existe a necessidade de mais 

estudos clínicos para todos os tipos de materiais e procedimentos.  

Igualmente, Lynch et al. (2013), apontaram que as diferenças nas técnicas de 

reparo devem ser resolvidas e há a necessidade de encorajar os Profissionais em 

geral para conquistar o conhecimento e a habilidade necessária para efetivar o 

reparo de restaurações na prática clínica. Mjör et al. (2000), concluiu que deve-se 

dedicar muita atenção ao diagnóstico diferencial no ensino da odontologia 

operatória, ou seja, quando é necessário substituir, reparar ou não intervir 

operativamente. Fornazari et al. (2017) complementam concluindo que estudos 

adicionais devem ser realizados para melhorar a técnica de reparo e aumentar a 

conscientização sobre esse tratamento alternativo. 

Apesar das limitações deste estudo, os resultados encontrados podem ajudar 

a demonstrar que o diagnóstico de uma restauração defeituosa é bastante 

desafiador, principalmente quando relacionados com a cárie secundária e a decisão 

de reparar ou substituir. Estes resultados mostram a necessidade de mais pesquisas 

para confirmar e aprofundar os conhecimentos existentes sobre o assunto. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

A partir deste estudo, pode-se concluir que: 

- 99% dos Participantes relataram que realizam reparos e obter sucesso 

quando optam pelo reparo da restauração.  

- Os Participantes da pesquisa realizam reparos sempre que possível, 

independente da idade dos pacientes e por quem foi realizada a restauração pré-

existente. As restaurações diretas são mais reparadas do que as restaurações 

indiretas e o material mais eleito para o reparo foi a resina composta.  

- A maioria dos Participantes realizam somente retenções adicionais no material 

restaurador remanescente (54%) e na estrutura dental 49% realizam retenções 

adicionais e bisel. Para condicionamento do material restaurador remanescente e 

estrutura dental, utilizam o ácido fosfórico e a aplicação do adesivo. Somente 2% 

dos Participantes aplicam o silano anterior à aplicação do adesivo. 

- 69% dos Profissionais disseram que não receberam nenhuma orientação 

durante o período acadêmico (graduação) sobre a técnica de reparos  
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APÊNDICE A – Questionário realizado com os Cirurgiões-Dentistas  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Análise das indicações e técnicas de reparos de restaurações pré-existentes na Rede
de Atenção em Saúde Bucal do Sistema Único de Saúde, em uma Capital da região
Sul do Brasil.

Maria Angela Pita Sobral

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

2
67871017.4.3001.0101

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.290.990

DADOS DO PARECER

De acordo com Emenda aprovada pelo CEP da Faculdade de Odontologia da USP.
Apresentação do Projeto:

De acordo com Emenda aprovada pelo CEP da Faculdade de Odontologia da USP.
Objetivo da Pesquisa:

De acordo com Emenda aprovada pelo CEP da Faculdade de Odontologia da USP.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

De acordo com Emenda aprovada pelo CEP da Faculdade de Odontologia da USP.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Termos apresentados estando em conformidade às recomendações da Res. CNS 466/12.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Em cumprimento à Resolução CNS 466/12, este Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) deverá receber
relatórios parciais sobre o andamento do estudo, bem como o relatório completo ao final do
estudo. Eventuais notificações ou modificações, que gerem emendas ao protocolo devem ser apresentadas
tempestivamente, identificando a parte do protocolo a ser modificado e as suas justificativas. Salientamos a
necessidade de entrar previamente em contato com nossas Unidades
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ou Equipes, de posse do Termos de Aprovação da Pesquisa, para agendar as atividades necessárias.

Projeto encontra-se em adequação à Res. CNS 466/12.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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