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Introdução:  

 

Os pacientes tanto da rede pública quanto da rede privada requerem que seus dentes sejam restaurados com 

produtos de qualidade, e de preferência estéticos. A demanda por restaurações estéticas, o desenvolvimento de novos 

sistemas adesivos e sistemas de polimerização, bem com a melhoria das propriedades físicas e químicas dos compósitos 

diretos, fez com que o uso desses se tornasse rotineiro, ganhando popularidade entre os pacientes também para a 

restauração de dentes posteriores [1].  

Apesar da evolução sofrida pelos compósitos modernos, duas características ainda requerem aprimoramento: a 

contração de polimerização e as tensões geradas pela polimerização, que provocam fendas marginais na interface dente 

restauração [2]. As fendas causam a micro infiltração marginal, que interfere diretamente na longevidade das 

restaurações, já que predispõe a ocorrência de cáries secundárias, e sensibilidade dentinária pós operatória [3]. O 

desenvolvimento de novos materiais que apresentassem propriedades adesivas, aplicação de um material adesivo na 

interface entre o dente e a restauração, e a alteração na superfície do dente através de tratamento químico, para produzir 

uma nova superfície na qual o material pudesse aderir [4], também resultariam numa redução desta contração. 

Um sistema recentemente disponibilizado no mercado utiliza um monômero de natureza hidrófoba - o silorano, 

que deriva da combinação dos componentes básicos dos grupos epóxicos siloxanos e oxiranos. Siloxanos são 

conhecidos por sua hidrofobia, enquanto os oxiranos são conhecidos por sua baixa contração e estabilidade diante de 

influências físicas e químico-físicas [5]. Enquanto resinas convencionais à base de dimetacrilato polimerizam por uma 

reação de adição iniciada por radicais livres, a polimerização do silorano ocorre através da reação catiônica de abertura 

de um anel, resultando em menor contração de polimerização.  

Para avaliação das restaurações, a maior parte dos estudos encontrados na literatura utiliza os critérios Unitd 

States Public Health Service – USPHS, através da observação clínica direta, avaliando a conservação das restaurações, 

considerando-as, qualitativamente, desde ideais até inaceitáveis [6].  

O presente estudo teve como objetivo descrever a avaliação de restaurações  de silorano classe I em dentes 

posteriores, utilizando Critérios USPHS, em baseline, sob diferentes tratamentos de superfície, com relação  a 

sensibilidade pós operatória.  

Metodologia: Tratou-se de um estudo clínico transversal controlado randomizado. A unidade experimental foi 

a restauração. A variável resposta qualitativa categórica ordinal foi a  mudança de nível nos critérios clínicos de 

avaliação clínica USPHS, feita através da observação clínica direta. Para tal avaliação foram atribuídos escores (Alfa, 

Bravo, Charlie e Delta) para cada uma das categorias analisadas, a fim de considerá-las, qualitativamente, desde ideais 

até inaceitáveis em graus decrescentes.  

Participaram deste estudo 26 pacientes recrutados dentre aqueles que comparecem rotineiramente às clínicas 

Odontológicas da FUNORTE. 

Para o cálculo do tamanho da amostra (n), como dados relativos à proporção de respostas positivas aos três 

tipos de tratamento ainda não estão disponíveis na literatura, uma diferença de 50% entre os mesmos foi adotada.  Para 

tal diferença, um poder de estudo (1 – β) = 0,90 e um erro tipo I (α) = 0,05, um (n) = 19 unidades amostrais em cada 

grupo de teste foi encontrado.  Todavia, para evitar que as possíveis perdas diminuíssem ainda mais o número de 

unidades amostrais estudadas, um acréscimo de 50% sobre o primeiro cálculo foi estabelecido, totalizando 38 unidades 

amostrais em cada grupo (n = 38).  

Foram incluídos na pesquisa os Pacientes que possuíam dentes posteriores com indicação de classe I (lesões de 

cárie ativa e/ou cavitada), configurando necessidade de restauração com material restaurador direto, porém livre de 

cárie proximal segundo exame radiográfico interproximal.  Pacientes que já possuíam restaurações do tipo classe I 

apresentando fracasso, em no mínimo um dos seguintes critérios clínicos: adaptação marginal, forma anatômica, 

manchamento marginal, rugosidade de superfície, sensibilidade pós-operatória e cárie secundária.   Pacientes maiores 

de 18 anos de idade.  Pacientes que concordaram em participar de todas as etapas da pesquisa; Os pacientes elegíveis 

foram averiguados com relação ao índice de placa visível (IPV) e submetidos à instrução de higiene oral (IHO) e dieta.  

Foram excluídos os Pacientes contra-indicados para  tratamento odontológico devido à sua história médica.  

Pacientes com xerostomia ou que estivessem  tomando medicação que significativamente reduzisse o fluxo salivar.  



 

Pacientes que apresentaram dentes com ausência de antagonista, com aparelho ortodôntico fixo, tratados 

endodonticamente, com preparos cavitários muito profundos, estes dentes foram excluídos do estudo.  

Os pacientes participantes que possuíam dentes com lesões de cárie interproximal ou outras restaurações que 

não as elencadas no presente projeto, mas que necessitavam de substituição, tiveram a restauração desses dentes 

garantida pelos pesquisadores.  

Cada restauração eleita como unidade amostral recebeu um de três tipos de tratamento testados nesta pesquisa 

(QUADRO 1). Os procedimentos restauradores foram executados por um único operador, a fim de minimizar vieses de 

operação, segundo as recomendações expressas pelos fabricantes dos materiais utilizados. Esse operador não participou 

das avaliações. Primeiramente, foi feita a verificação dos contatos oclusais; anestesia, se necessária; Isolamento 

absoluto do campo operatório foi utilizado durante a confecção de todas as restaurações. A remoção do tecido cariado 

foi realizada com ponta diamantada 1010 a 1014 e broca 245. A remoção de restaurações fracassadas foi com broca 

1557 antes da 245, que determinou a profundidade dos preparos (do tamanho de sua ponta ativa: 2 mm). 

O tratamento de superfície de cada restauração foi definido da seguinte forma: para cada unidade experimental, 

um sorteio foi feito para determinar a qual dos três tratamentos essa seria submetida. Ao se completar 38 sorteios para 

um mesmo grupo (GRUPO 1), continuou-se o sorteio para determinar qual dos dois outros tratamentos seria realizado. 

Ao se completar 38 sorteios para outro grupo (GRUPO 2), todas as demais unidades experimentais foram tratadas pelo 

grupo restante (GRUPO 3).  

As restaurações foram feitas através da técnica incremental, com incrementos oblíquos de 1,5 mm, 

polimerizados por 40 segundos. No acabamento imediato das restaurações foi utilizada ponta diamantada 3168FF® 

(KG Sorensen). Sete dias após a confecção das restaurações, foi realizado o polimento das mesmas utilizando-se broca 

carbide 9714FF® (KG Sorensen) e sistema Enhance® (Dentsply). 

Dois examinadores foram treinados previamente à realização dos exames clínicos. O treinamento envolveu a 

discussão teórica dos critérios, além de códigos e técnicas referentes aos mesmos. As restaurações foram avaliadas 

independentemente e de forma mascarada imediatamente após o tratamento (baseline). A importância da concordância 

entre examinadores foi enfatizada e um exercício de calibração com 20% da amostra revelou essa concordância. A 

concordância inter e intra-examinadores foi verificada pelo índice Kappa, sendo 85% o mínimo de concordância.  

Foi utilizado o Teste  Kruskal-Wallis para averiguar se existiram diferenças significantes entre os diferentes 

tratamentos de superfície em relação ao parâmetro clínico avaliado. 

Resultados e Discussão: Em um total de 26 pacientes, 18 eram mulheres e 8 homens, com idades variando de 

18 a 62 anos. O número final de restaurações confeccionadas e avaliadas foi de 114. Os resultados da avaliação destas 

restaurações com o método USPHS  encontra-se na Tabela 1. 

Estudos prévios têm identificado baixa prevalência de sensibilidade pós-operatória após a confecção de 

restaurações de resina [7,8], incluindo aquelas realizadas com compósitos a base de silorano [9, 10]. Baracco et al. [9] 

ao avaliarem três diferentes resinas, uma a base de silorano e duas de dimetacrilato, em baseline, através do método 

USPHS, encontraram  sensibilidade pós operatória em 2,67% das 75 restaurações. Destas, uma apresentava falha na 

adaptação marginal e três  outras, rugosidade de superfície. Os autores detectaram que muitos dos defeitos marginais 

encontrados em seu estudo apareceram como resultado da fratura de finas áreas de resina composta que se estendeu 

para áreas não preparadas do dente, adjacentes ao preparo cavitário. Melhor contorno e polimento das restaurações  

eliminaria estas falhas.  

Os resultados do presente estudo revelaram restaurações com excelente qualidade, pois nenhuma foi 

considerada inaceitável para o critério de avaliação. O alto percentual de sucesso das restaurações poderia ser 

justificado pelo constante aperfeiçoamento das propriedades dos compósitos, além do fato de terem sido realizadas 

somente avaliações em baseline.  

Considerações finais: No presente estudo, não houve diferenças significativas entre o grupo da resina de 

silorano classe I em dentes posteriores, sob diferentes tratamentos de superfície, ao serem avaliadas em baseline, pelo 

método SPHS, com relação à sensibilidade pós operatória, confirmando a hipótese testada de que os tratamentos de 

superfície apresentam desempenho semelhante. 
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Quadro 1: Distribuição dos grupos de tratamento de superfície 

GRUPO Tratamento de superfície Sistema adesivo Resina 

1 (controle) Auto-condicionante P 90 3M/ESPE Filtek P90® 3M /ESPE 

2 (controle) Ácido fosfórico P 90 3M/ESPE Filtek P90® 3M /ESPE 

3 (teste) Jateamento com óxido de alumínio P 90 3M/ESPE Filtek P90® 3M /ESPE 

 

 Quadro 2: Critérios de avaliação clínica da USPHS/Ryge modificados

 
 

 

 

 Tabela 1 – Porcentagem da avaliação “ALFA” para o parâmetro clínico avaliado, em relação aos tratamentos de 

superfície, no critério da USPHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TRATAMENTO   

 Sensibilidade pós operatória 

P90  auto 100,0 

P90 + ácido 100,0 

P90 + jato 100,0 

 

p value 

 

1,000 

 
 Comitê de Ética e Pesquisa (Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE), número 0277/11.  

 



 

 
 Figura 1: jateador e restaurações antes e depois do tratamento 


