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Resumo 

 
Introdução: O compósito tem se tornado o material de primeira escolha 

aquando da realização de uma restauração dentária anterior essencialmente 

por motivos estéticos. O estudo da qualidade das restaurações efectuadas 

permite a identificação de possíveis erros na técnica e manipulação do 

material que podem ser facilmente eliminados. 

Objetivo: Este estudo objectivou a descrição e avaliação retrospetiva e 

prospetiva do desempenho clínico de restaurações Classe II com compósito, 

realizadas por alunos de Medicina Dentária, na Clínica Universitária da 

Universidade Católica Portuguesa. 

Materiais e métodos: Estudo observacional prospetivo da qualidade clínica 

de 12 restaurações de Classe II com compósito realizadas na Clínica 

Universitária da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das 

Beiras com controlo a 6 meses – Grupo 1. Paralelamente realizou-se um 

estudo observacional retrospetivo do desempenho clínico de 20 restaurações 

de Classe II com compósito realizadas na mesma Clínica Universitária com 2 

anos – Grupo 2. A avaliação clínica seguiu os parâmetros da United States of 

Public Health System (USPHS). 

Resultados:. No grupo 1 não se observaram diferenças estatisticamente 

significativas nos parâmetros da USPHS entre os dois momentos de 

avaliação. Os parâmetros avaliados encontraram-se inalterados ao fim de 6 

meses. 

 No grupo 2, relativamente à reprodução de cor, o valor bravo foi atribuído a 

45,0% das restaurações, o valor alfa a 35%, e 20% tiveram má avaliação. 

20% das restaurações apresentavam cárie secundaria.  Alusivamente à 

descoloração da margem cavo-superficial, 65,0% obteve uma avaliação 

satisfatória e 30% excelente, 5,0% encontravam-se insatisfatórias. No 

parâmetro contorno, 70,0% das restaurações se encontrava excelente e 30% 

satisfatórias. Relativamente à integridade da margem, 55,0% das 

restaurações estavam excelentes, 40,0% satisfatórias e 5,0% insatisfatórias.  
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Conclusões: A restaurações avaliadas aos 6 meses apresentaram-se todas 

com sucesso clínico. Aos 2 anos os parâmetros com maior taxa de insucesso 

foram a incidência de cárie e reprodução da cor. 

 

Palavras-chave: Restaurações dentárias; Resinas compostas; avaliação do 

desempenho clínico; qualidade das restaurações; restaurações classe II. 
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Abstract 

 
Introduction: The composite is currently recognized as the material of choice 

on the day of a dental restoration, primarily for aesthetic reasons. The study of 

the quality of the restorations made allows the identification of potential errors 

in the technique and manipulation of the material which can be easily 

eliminated. 

Objective: The aim of this study was to do the description and retrospective 

and prospective evaluation of the clinical quality of Class II composite 

restorations, performed by students of Dental Medicine, at the University 

Clinic of Universidade Católica Portuguesa. 

Methods: Observational prospective study of the clinical performance of 12 

Class II restorations with composite resins performed at the University Clinic 

of Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das Beiras and 

control at 6 months – Group 1. In parallel holds up a retrospective 

observational study of the clinical performance of 20 Class II restorations with 

composite resins made in the same University Clinic with 2 years. The clinical 

evaluation follows the parameters of the United States Public Health System 

(USPHS). 

Results: In group 1 there were no statistically significant differences in the 

parameters of the USPHS between the two time points. Almost all parameters 

were excellent in all restorations. The parameters evaluated were found 

unchanged after 6 months. 

 In group 2, on the color reproduction, suficient value was attributed to 45.0% 

of restorations, the alpha value of 35% and 20% had bad evaluation. 20% of 

the restorations had secondary caries. Allusively discoloration margin 

cavosurface, 65.0% achieved a satisfactory evaluation and 30% excellent, 

5.0% were unsatisfactory. In parameter contour, 70.0% of the restorations 

was in excellent and 30% satisfactory. Regarding integrity margin, 55.0% of 

the restorations were excellent, satisfactory 40.0% and 5.0% unsatisfactory. 
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Conclusions: The restorations evaluated at 6 months were all presented with 

clinical success. At 2 years, the parameters with higher failure rate were the 

incidence of caries and color reproduction. 

 
Keywords: Dental restorations; Composite resins; evaluation of clinical 

performance, quality of restoration; class II restorations. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Vários autores defendem que a substituição de restaurações constitui 

uma grande parcela na totalidade do trabalho clínico do médico dentista. 

Portanto, torna-se imprescindível conhecer o comportamento a curto e a 

longo prazo das restaurações(1-4). 

 

A longevidade das restaurações dentárias é dependente de muitos 

fatores relativos aos materiais, ao médico dentista e ao paciente. As 

principais razões para o fracasso de uma restauração são a cárie secundária, 

fratura da maior parte da restauração ou do dente e deficiências marginais e 

desgaste. A importância da colocação direta de materiais estéticos 

restauradores na cor do dente continua a aumentar e as restaurações de 

amálgama estão a ser substituídas por causa de alegados efeitos adversos 

para a saúde e aparência estética inferior(5). 

 

No intuito de melhorar os tratamentos dentários e aprofundar o 

conhecimento sobre os materiais, vários estudos têm sido feitos, e várias 

metodologias de avaliação e critérios têm sido usados. Segundo Bayne, a 

cor, a descoloração marginal, a integridade marginal, a forma anatómica e a 

presença de cáries caracterizam o sucesso de uma restauração com 

compósito(6).  

 

Efetivamente, o progresso nos sistemas de compósitos e suas 

aplicações juntamente com o aumento das exigências estéticas dos 

pacientes têm revolucionado o tratamento dos dentes posteriores afetados 

pela cárie, facilitando uma abordagem estética e minimamente invasiva. 

Estudos indicam que o ensino de restaurações com compósito em dentes 

posteriores está a ser amplamente desenvolvido nas  escolas de medicina 

dentária(7, 8). 

 

Este estudo tem como objetivo geral uma revisão bibliográfica sobre 

avaliação do desempenho clínico de restaurações de classe II efetuadas por 
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alunos do mestrado integrado de Medicina Dentária na Universidade Católica 

Portuguesa e avaliação do desempenho clínico de restaurações de Classe II 

com compósito, realizadas por um aluno de Medicina Dentária do 5ºano, sob 

supervisão de docentes da área de Dentisteria Operatória entre Janeiro e 

fevereiro de 2013, com controlo a 6 meses – Grupo 1, e avaliação 

retrospetiva de restaurações Classe II com 2 anos realizadas pelos alunos de 

Medicina Dentária (4º e 5º anos), sob supervisão de docentes da área de 

Dentisteria Operatória - Grupo 2. 

 

Como atualmente há uma tendência para o uso de resinas 

compostas nos vários tipos de preparações dentárias, pois maximizam a 

estética e diminuem a perda de estrutura dentária, torna-se imprescindível 

conhecer o comportamento destes materiais. O trabalho aqui desenvolvido 

pretende verificar a qualidade dos tratamentos efetuados na Clínica 

Universitária da UCP-Beiras e desse modo detetar possíveis erros e melhorar 

as técnicas, materiais e procedimentos(9). 
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II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Resinas Compostas 
 

Existe atualmente uma grande variedade de compósitos, com 

diferentes propriedades mecânicas, formas de manipulação e características 

e possibilidades estéticas. De acordo com Vilarroel, hoje em dia os 

compósitos de resina fornecem vários tons e opacidades que permitem uma 

reprodução mais fiel da cromaticidade e translucidez/opacidade do esmalte e 

da dentina, permitindo a obtenção de restaurações individualizadas e 

personalizadas de resina composta(10). 

 

A resina dentária surgiu em 1956, quando Bowen desenvolveu o 

monómero de Bisfenol A – glicerilmetacrilato (Bis-GMA). A primeira a ser 

comercializada tinha o nome de Advent (3M), apresentada em 1964 na forma 

de pó e liquido(11). 

 

Decorridos cerca de sessenta anos, a constituição das resinas 

compostas ainda se baseia na formulação de Bowen, com algumas 

modificações. São formadas basicamente por quatro componentes: matriz 

resinosa (monómeros), iniciadores de polimerização, cargas inorgânicas, e 

agentes de cobertura das partículas de carga (agentes de união)(12). 

 

As alterações promovidas na composição, relacionadas com o 

tamanho e distribuição das partículas de carga têm contribuído para uma 

constante evolução neste tipo de material dentário. Ao longo dos tempos 

vários tipos de compósito foram entrando em desuso, como é o caso dos 

macroparticulados, enquanto outros foram assumindo um lugar preferencial 

no mercado. Os tipos de carga mais comummente utilizados nesses 

materiais são as sílicas amorfas e o quartzo(13).  
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Os compósitos podem ter várias classificações, sendo as mais 

frequentes efetuadas de acordo com o tamanho das partículas. Nos 

compósitos macroparticulados, o tamanho médio das partículas varia de 8 a 

12 µm podendo chegar até 50 µm. Possuem 70 % a 80% em peso ou 60% a 

70% em volume de carga inorgânica(13) 

 

Já as resinas compostas de partículas pequenas possuem um 

tamanho menor de carga (0,5 a 3 µm), sendo estas compostas por vidro, 

óxidos de metais pesados e sílica coloidal. Possuem de 65 a 77% de carga 

inorgânica em volume e de 80 a 90% de carga inorgânica em peso. Devido 

ao aumento da fração volumétrica de cargas, este tipo de resinas é indicado 

para áreas onde há maiores tensões mastigatórias e maior tendência ao 

desgaste, uma vez que possuem maior resistência à compressão e maior 

módulo de elasticidade, em comparação aos compósitos macroparticulados e 

os microparticulados. Estes possuem um valor menor em relação às resinas 

já citadas devido à utilização de partículas de sílica coloidal como carga 

inorgânica que varia de 0,04 a 0,4 µm. Apesar destes materiais possuírem 

propriedades físicas e mecânicas inferiores aos compósitos 

macroparticulados, fornecem uma superfície menos rugosa nas restaurações 

estéticas de resina compósita(13). 

 

 De acordo com Silva, enquanto que as resinas macroparticuladas 

apresentam rugosidade superficial insatisfatória e as resinas 

microparticuladas têm um excelente polimento, contudo possuem um alto 

índice de contração de polimerização. Com o intuito de associar as 

vantagens das resinas de macro e micropartículas, surgiram as resinas 

híbridas e microhíbridas, que representam atualmente o maior contingente de 

marcas comerciais, e segundo os fabricantes, apresentam indicação 

“universal”, podendo ser associadas para a obtenção de melhores 

resultados(14). 

 

As resinas compostas híbridas possuem diferentes tamanhos de 

partículas, sendo constituídas por dois tipos de partículas de carga: carga de 
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sílica coloidal e partículas de vidro que contém metais pesados. As 

propriedades físicas e mecânicas desse sistema são superiores às das 

resinas compósitas microparticuladas. Tal como os compósitos referidos 

anteriormente, estes materiais também têm passado por uma evolução no 

tamanho médio das partículas, originando compósitos denominados híbridos 

de mini-partículas, submicrométricos ou microhíbridos(13). 

 

A busca pelo desenvolvimento de um material restaurador direto que 

agrupasse características de compósitos de uso irrestrito, como resistência 

às forças oclusais, capacidade de retenção do polimento e resistência ao 

desgaste culminou na criação da resina de nanopartículas em 2003(15). As 

partículas podem ter um tamanho que varia entre 0,1 a 100 nm. As resinas 

compostas de nanopartículas podem ser usadas tanto para restaurações 

posteriores quanto para restaurações anteriores(13). 

 

Mais recentemente foram introduzidos no mercado novos sistemas 

de resina composta fluída autoadesiva.  Estes novos  sistemas de resina 

composta fazem, supostamente,  a ligação à dentina e esmalte, sem a 

aplicação de um agente adesivo(16). 

 

A mesma resina combinada com resina adesiva tradicional 

proporciona um vínculo mais forte à dentina, com uma melhor vedação 

marginal do que quando usada individualmente, tem resistências de ligação 

significativamente mais baixos para o esmalte em comparação com um 

composto fluído tradicional(17). Ambos os compósitos apresentam um 

aumento significativo na resistência de união ao esmalte com a utilização de 

um agente de ligação com ácido fosfórico e adesivo(16). 

 

Os compósitos podem diferir também em relação ao seu 

escoamento, existindo hoje em dia, as chamadas resinas flow e compactável. 

A primeira apresenta alta fluidez, sendo indicada para cavidades 

ultraconservadoras e como forramento em restaurações de dentes 
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posteriores com o intuito de funcionar como um amortecedor de choques 

devido ao baixo módulo de elasticidade(18). 

 

Adesivos 
 

A implementação do condicionamento ácido por  Buonocore em 1955 

foi outro fator facilitador ao uso do compósito nas restaurações. Conforme 

Bispo, a eliminação das macro-retenções adicionais e a consequente 

minimização do desgaste excessivo da estrutura remanescente  contribuiram 

para uma nova perspetiva acerca dos materiais restauradores adesivos(19). 

O mesmo autor refere que apesar de inúmeros estudos, os problemas dos 

adesivos dentinários, como a contração de polimerização, a degradação 

hidrolítica, a permeabilidade, a microinfiltração, e a nanoinfiltração continuam, 

principalmente em dentina. Ele conclui que a “simplificação dos passos 

operatórios é valiosa para o clínico, desde que acompanhada de real 

evolução na obtenção de uma adesão hermética. Atenção é requerida para 

os adesivos com partículas nanométricas, levando-se em conta não apenas o 

apelo comercial de “deter a nanoinfiltração”, mas minimizar a microinfiltração 

e a percolação marginal em dentina(19). 

 

O condicionamento ácido tem comportamentos diferentes consoante 

atue em esmalte ou dentina. No primeiro, promove a desmineralização 

seletiva dos prismas, resultando em microporos que aumentam a energia 

livre de superfície e permitem o máximo molhamento desse tecido dentário, 

promovendo microrretenção mecânica do material adesivo. Na dentina, o 

condicionamento ácido tem por objetivo a remoção total camada de smear 

layer produzida durante o preparo cavitário, pois esta promove um elo de 

ligação fraco entre o substrato dentinário e o material restaurador(20). 

 

Existem inúmeros sistemas adesivos e formas de aplicação, por isso 

tornou-se necessário agrupá-los em categorias. Uma das primeiras 
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classificações que surgiu foi a cronológica, será essa que vai ser abordada 

de seguida(21). 

 

Os adesivos de primeira geração surgiram na década de 50 e 60 e 

foram baseados em cianoacrilatos, poliuretanos, na molécula de GPDM 

(ácido glicerofosfóricodimetacrilato) e na molécula de NPG-GMA (N-

fenilglicina e glicidil-metacrilato). A primeira geração de adesivos 

amelodentinários unia-se à dentina e ao esmalte por quelação com o cálcio. 

No entanto, estes acabaram por se revelar limitados devido a dificuldades 

inerentes à manipulação clínica, instabilidade, decomposição por hidrólise 

intraoral e baixas forças adesivas, insuficientes para resistir à alta contração 

de polimerização e ao elevado coeficiente de expansão térmica das resinas 

acrílicas restauradoras usadas nesse período(22). 

 

No final de 1970, foram introduzidos os sistemas de segunda 

geração. A maioria incorporavam ésteres halofosfóricos de resinas não 

preenchidas, tais como bisfenol-A glicidil metacrilato, ou bis-GMA, ou 

metacrilato de hidroxietilo, ou HEMA. O mecanismo pelo qual estes sistemas 

se ligavam à dentina seria através de uma ligação iónica com o cálcio da 

smear layer por grupos clorofosfato. Contudo a ligação não era 

suficientemente forte para resistir à hidrólise resultante da imersão em água 

devido a qualquer exposição da saliva ou humidade a partir da própria 

dentina, o que poderia resultar no descolamento da resina com a dentina 

causando infiltração. Alguns destes sistemas foram pensados para amolecer 

a camada de smear layer e, assim, melhorar a penetração da resina. No 

entanto, concluiu-se que estes tinham pouca resistência adesiva e que eram 

fracos e pouco confiáveis(23). 

 

Numa tentativa de melhorar a resistência adesiva, foram incluídas 

soluções ácidas no primer dos sistemas adesivos, designados então de 

terceira geração. O aumento da resistência de união com a dentina resultava 

de uma modificação, substituição ou remoção parcial da camada de smear 

layer(24). Eram constituídos por dois frascos, um de primer e outro de 
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adesivo. O ácido abre parcialmente os túbulos dentinários aumentando a sua 

permeabilidade. Deve ser lavado completamente antes do primer ser 

aplicado. Após aplicação deste, o adesivo de resina sem carga é aplicado à 

dentina(25). 

 

De acordo com  Fecury em 2007, os sistemas adesivos de 4ª e 5ª 

gerações, também conhecidos como convencionais, preconizam o 

condicionamento ácido total de esmalte e dentina separadamente dos outros 

passos operatórios(20).  

 

Os adesivos de quarta geração apresentam os três componentes 

separados: ácido, primer e adesivo, sendo empregados em 3 passos. Esses 

adesivos foram considerados pelos fabricantes como a evolução dos seus 

próprios materiais, já que apresentavam resistência de união mais elevada e 

confiável(26). O que  pode ser explicado pela introdução do condicionamento 

ácido total que remove a smear layer, o que não ocorria nos sistemas 

adesivos das gerações anteriores. O stress desenvolvido pelos materiais 

restauradores durante a polimerização excede a força adesiva da smear layer 

à dentina, para além do fato desta camada ser húmida, o que diminui de 

forma expressiva a capacidade de espalhamento do adesivo sobre ela(20). 

 

Ainda Fecury, faz referência aos adesivos de quinta geração que 

visam diminuir para um passo clínico e minimizar possíveis erros de técnica, 

os fabricantes desenvolveram os adesivos de quinta geração ao unirem o 

primer e o bond num único frasco. São empregados em 2 passos, ou seja, 

condicionamento ácido e aplicação do primer / bond. Alguns fabricantes de 

adesivos de frasco único mostraram que estes adesivos apresentam força de 

união pouco inferior à obtida com os adesivos de 4ª geração, visto que a 

penetração do agente de união na dentina não é tão eficaz(20).  

 

Com o objetivo de desmineralizar e impregnar simultaneamente tanto 

o esmalte como a dentina, surgem os sistemas autocondicionantes, que 

reduzem os passos clínicos e evitam o colapso eventual das fibras de 
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colagénio expostas quando usado em dentina, o que diminui as 

possibilidades de sensibilidade pós-operatória. Podem apresentar-se em dois 

frascos que são misturados no momento, ou seja, dois componentes e um 

passo, designados de sistemas adesivos de sexta geração. Em alternativa, 

todos os ingredientes podem reunir-se num só frasco, sendo portanto de um 

componente e um passo, chamados de sistemas adesivos de sétima 

geração(27). 

Escolha de resinas compostas para restaurações diretas – Amálgama 
versus Compósito 

 

A escolha do compósito em substituição da amálgama tem sido um 

tema gerador de grande controvérsia. Os estudos de Opdam indicaram que  

grandes restaurações em compósito resinoso apresentaram uma maior 

longevidade na população de baixo risco para cárie dentária, enquanto para 

restaurações com três faces em pacientes de alto risco, a amálgama 

apresentava melhor longevidade(28). Levin observou que, comparado com a 

amálgama, o compósito tem altos valores de insucesso(3). Ainda, Bernardo 

em 2007 referiu que as restaurações em amálgama têm melhor performance 

que o compósito e que essa diferença é acentuada em grandes restaurações 

com mais de três faces envolvidas. O uso da amálgama parece, então, ser 

preferível em vez do compósito em grandes restaurações posteriores com 

várias faces incluídas, quando a longevidade é o critério primário na seleção 

do material(29).   

 

Um assunto que também tem sido debatido nos dias que correm é a 

presença de mercúrio na composição do amálgama que é um metal tóxico 

para os seres vivos e para o meio ambiente. De acordo com Jesus a 

exposição ocupacional é uma das principais fontes de contaminação, em 

especial na Medicina Dentária. Também refere que o armazenamento e o 

descarte dos resíduos podem contribuir para essa contaminação(30). 
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Um estudo de Oliveira em 2011 avaliou o impacto da remoção das 

restaurações de amálgama, relativamente aos níveis de mercúrio sistémico 

na urina dos pacientes e concluiu que os níveis de mercúrio aumentaram em 

todos os pacientes em função do uso de alta rotação e que a barreira 

mecânica promovida pelo dique de borracha não impedia o aumento dos 

níveis de mercúrio sistémico. É de salientar que todos os resultados 

encontrados estavam abaixo do limite biológico para indivíduos expostos 

recomendado pela OMS(31). 

 

O amálgama dentário tem ajudado a manter a saúde pública oral no 

mundo há mais de um século. No entanto, os seus dias parecem estar 

contados. Não obstante a consideração ambiental, há uma demanda cada 

vez maior de pacientes para restaurações não-metálicas e da cor do dente 

nos dentes posteriores(32). 

 

Por outro lado, a durabilidade dos compósitos em restaurações 

posteriores é um problema grave, com a contração de polimerização e 

adesão inadequada às paredes da cavidade, esta diminui comparativamente 

com a durabilidade da restauração com amálgama. Contudo, com as 

melhorias dos materiais e técnicas e com a demanda do público por mais 

estética e restaurações da cor do dente houve uma crescente utilização de 

compósito nos tratamentos dentários. As resinas compostas recentemente 

desenvolvidas são superiores às versões anteriores, no que respeita à 

resistência ao desgaste e à estabilidade de cor, mas o principal defeito dos 

compósitos, isto é, a contração de polimerização ainda permanece. Em 

cavidades posteriores, especialmente com a margem cervical situada na 

dentina, o material a ser polimerizado é tão grande que as forças de 

contração vencem, produzindo defeitos marginais e lacunas, apesar de 

cuidadosa aplicação. Este facto facilita a infiltração, podendo causar cáries 

secundárias(5). 

 

Bohaty em 2013 afirma que na verdade, a alternativa estética mais 

comum do amálgama dentário é a resina composta. No entanto, restaurações 
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posteriores de resina composta de tamanho moderado a grande têm taxas 

mais elevadas de insucesso, cáries mais recorrentes, e aumento da 

frequência de substituição. Por todo o mundo, investigadores pesquisam 

novos materiais e técnicas que irão melhorar o desempenho clínico, 

características de manipulação e propriedades físicas e mecânicas destes 

materiais. Apesar disto, o compósito dentário continua a ter 

aproximadamente metade do tempo de vida clínico do amálgama dentário(9).  

 

Ainda o mesmo autor refere que, embora existam inúmeras 

recomendações sobre a utilização de resinas compostas, a pesquisa atual 

indica que a longevidade da restauração depende de diversas variáveis que 

podem ser de difícil controlo por parte do médico dentista, tais como: o risco 

de cárie do paciente, a posição dos dentes, os hábitos do paciente, o número 

de superfícies restauradas, a qualidade da ligação do dente-restauração e a 

capacidade do material de restauração para produzir uma interface dente-

restauração com bom selamento. Embora os profissionais tendam a 

concentrar-se na forma de dente quando se avalia o sucesso e o fracasso de 

restaurações de resina composta em dentes posteriores, o ênfase deve 

permanecer no avançar da compreensão das variáveis clínicas que afetam a 

formação de um selamento durável na interface dente-restauração(9). 

 

Também o conceito de dentisteria minimamente invasiva tem 

evoluído, como consequência de uma maior compreensão do processo de 

cárie e no desenvolvimento de materiais restauradores adesivos. Reconhece-

se agora que a dentina ou o esmalte desmineralizado mas não cavitado pode 

ser tratado e que a abordagem cirúrgica para o tratamento de uma lesão de 

cárie, juntamente com extensão para prevenção tal como proposto por GV 

Black, deixou de ser sustentável(33). 

 

Burke também afirmou que técnicas de intervenção mínima causam 

menos destruição da estrutura dentária do que as técnicas convencionais, 

com redução do risco de fratura de dentes e problemas pulpares(34).  
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Restaurações posteriores com resina composta têm sido indicadas 

para vários tipos de preparações dentárias. Em particular, as resinas são 

utilizadas para maximizar a estética e minimizar a perda de estrutura do 

dente durante a preparação, o que não acontece com a amálgama(9). 

 

Numa análise crítica de revisão de literatura em relação à utilização 

do compósito em detrimento da amálgama Shenoy em 2008(5) concluiu que 

a amálgama tem servido bem a profissão e vai continuar a fazê-lo nos 

próximos anos. Em termos de longevidade, é provavelmente superior às 

resinas, especialmente quando usado para grandes restaurações e 

nivelamento de cúspides. As novas ligas com elevada percentagem de cobre 

de composição única oferecem propriedades superiores, mas podem não 

oferecer um bom selamento como as antigas amálgamas. As resinas 

compostas são uma alternativa viável para restaurações posteriores, têm 

uma técnica mais sensível, mas oferecem uma melhor vedação e vão de 

encontro às espectativas do paciente para a estética. O seu uso em grandes 

restaurações e em nivelamento de cúspides ainda é uma questão de 

debate(5). 

 

Principais causas de insucesso da restauração direta com resina 
composta e sua longevidade 

 

Inúmeras investigações têm sido levadas a cabo com o intuito de 

aumentar a longevidade da restauração e diminuir os fatores que estão na 

base do seu insucesso(1, 2, 10, 28, 35). Vários fatores estão associados à 

falência das restaurações e consequente alteração da sua longevidade. Os 

estudos de Demarco concluíram que as principais razões para o fracasso das 

restaurações, a longo prazo, são cáries secundárias relacionadas com o risco 

de cárie individual, e a fratura, relacionada com a presença de um 

revestimento ou com a resistência do material utilizado. Outros factores estão 

relacionados com o paciente, tais como o bruxismo. O mesmo estudo refere 
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que as propriedades do material não têm um efeito significativo na 

longevidade(35).  

 

Sunnegårdh-Grönberg em 2009, concluiu que pacientes de alto risco 

de cárie mostraram menor longevidade nas restaurações de resina composta 

do que os de risco baixo ou moderado, que cáries secundárias como razão 

para o fracasso deste tipo de restaurações ocorriam significativamente mais 

tarde  que a perda ou fratura e que se observava um significativo aumento de 

longevidade quando executadas por médicos dentistas mais experientes(36). 

Também Siemecek em 2009 concluiu que o risco de cárie pode influenciar a 

longevidade da restauração com compósito ou amálgama e ainda que o 

número de superfícies restauradas também é de considerar: restaurações 

que envolvem várias superfícies têm maiores taxas de substituição do que 

restaurações de uma só superfície(37). 

 

Outro factor que pode levar ao insucesso de uma restauração é a 

instabilidade da cor do material, causada por algumas bebidas ingeridas pelo 

paciente, que podem manchar a superfície dentária, reduzindo assim a 

qualidade estética da restauração(38). O risco de retratamento também tem 

grande influência no sucesso da restauração, enquanto o sexo e a idade do 

paciente não interferem. O mesmo estudo faz referência ao tipo de cavidade 

que pode prejudicar o sucesso da restauração, enquanto que o tipo de 

adesivo utilizado e a localização do dente, não mostraram alterar os 

resultados encontrados(39).  

 

Alguns autores estudaram a clorohexidina como um adjuvante para a 

adesão à dentina(40, 41). Ricci observou que esta não produzia qualquer 

efeito prejudicial no vínculo imediato e que foi capaz de reduzir a taxa de 

degradação na junção resina-dentina, nos primeiros meses após 

restauro(41).  

 

Num estudo com o propósito de resumir todos os dados clinicamente 

relevantes numa avaliação prospectiva de 10 anos de restaurações 
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posteriores com resina composta, Gaengler atribui o risco de falha precoce a 

fracturas extensas com perda de material restaurador. Nesse estudo verificou 

uma longevidade máxima de 74,2% aos 10 anos,  uma taxa muito baixa de 

cárie secundária e elevada percentagem da forma anatómica correta o que 

confirma a segurança clínica de restaurações posteriores de resina 

composta(42). 

 

Contudo, Pallesen, no seu estudo acerca da longevidade de 

restaurações dentárias considera a cárie secundária como a principal razão 

para o fracasso de resinas compostas em crianças e adultos jovens. No 

mesmo estudo, nas restaurações em que foi usado um material de 

forramento cavitário houve maior sensibilidade pós-operatória e também se 

registou uma menor longevidade(43). 

 

Nikaido colocou o tipo de restauração por ordem descendente de 

longevidade: Classe 5> Classe 3> Classe 2> Classe 1 > Classe 4(44). 

 

O tipo de preparação dentária influencia o sucesso de uma 

restauração. A necessidade de restaurar superfícies proximais em 

restaurações de classe II levou a que uma série de modelos de preparação 

dentária fosse apresentada. O objectivo subjacente a todos esses modelos 

de preparação do dente é uma redução na perda de estrutura dentária sã. No 

entanto, o mesmo autor refere que dependendo da localização e extensão 

das lesões de cárie, os modelos tradicionais de preparação que envolvem o 

acesso através da borda marginal cariada e a remoção do esmalte e da 

dentina infetada oclusal, pode ser necessária. Estas preparações mais 

invasivas são as mais bem documentadas na literatura(9). 

 

Uma técnica relatada por Knight chamada de “técnica de túnel” usada 

para remover cáries interproximais deixando a borda marginal intacta pode 

ser utilizada como uma alternativa para a preparação de classe II 

"convencional", contudo, um estudo de Wiegand em 2007 demonstrou que 

tanto a eficácia da remoção de tecido cariado e a resistência da crista 
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marginal são reduzidos em restaurações de túnel comparativamente com a 

preparação  convencional de classe II(45, 46). 

 

Embora geralmente limitada, uma outra forma de tratar lesões 

cariosas proximais, são as preparações minibox ou preparações slot, feitas 

de forma direta, isto é, a broca vai diretamente à lesão cariosa e apenas 

remove o tecido dentário afetado. Estes modelos de preparação têm sido 

descritos como minimamente invasivos e relativamente bem sucedidos com 

uma taxa de sucesso de 70% sobre uma média de 7 anos(33). 

 

Juntamente com o desenho do preparo e a extensão da remoção de 

tecido dentário cariado, a posição dos dentes na cavidade oral influencia 

diretamente o desempenho clínico geral e a longevidade da restauração. 

Está relatado que as restaurações colocadas em pré-molares falham com 

menos frequência do que as restaurações semelhantes colocados em 

molares, facto que está associado às diferentes cargas mastigatórias nas 

diferentes peças dentárias(1). 

 

Outro critério a considerar é a forma como o compósito é colocado na 

cavidade. A contração de polimerização das resinas compostas é 

frequentemente associada a falhas marginais e de interface de restaurações 

adesivas. A magnitude dessa tensão depende da composição do compósito 

(teor de carga e composição da matriz) e a sua capacidade de fluir, antes da 

solidificação, o que está, por sua vez, relacionado com a configuração da 

cavidade e as características de polimerização do compósito. A contração de 

polimerização do compósito dentário resulta numa diminuição do volume 

entre 2 e 6%(47). 

 

No intuito de reduzir esta contração de polimerização, foram 

introduzidos no mercado compósitos com silorano na sua composição que 

são polimerizados através de um processo de abertura de anel catiónica. 

Estes compósitos permitem um valor de contração inferior a 1% e 
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apresentam resistência à flexão comparável à do compósito à base de 

metacrilato, que é bem aceite clinicamente(48). 

 

A somar aos constituintes do material restaurador, é de referir a 

importância da sua técnica de colocação, tal como foi apontado num estudo 

de  Park em 2008 cujo objetivo seria determinar o efeito das diferentes 

técnicas de colocação de compósito na deflexão das cúspides em 

restaurações de resina composta. O autor concluiu que a técnica de 

preenchimento num todo rendeu deformação de cúspides significativamente 

maior do que as técnicas de preenchimento incrementais, enquanto que não 

houve diferença significativa entre os métodos de incremento horizontais e 

oblíquos, concluindo que a deflexão da cúspide, resultante da contração de 

polimerização pode ser reduzida por meio de técnicas de enchimento 

incrementais com o intuito de obter resultados óptimos, em situações 

clínicas(49). 

 

A escolha da cor representa, na medicina dentária restauradora 

moderna, um desafio para muitos clínicos(50). É por vezes um fator de 

insucesso na avaliação de restaurações dentárias. De acordo com Munsell, a 

cor apresenta três dimensões: matiz que corresponde à cor base do dente, e 

que conforme a escala Vita existem quatro matizes, A (vermelho-

acastanhado), B (laranja-amarelado), C (verde-acinzentado), D (rosa-

acizentado); croma, que diz respeito à intensidade do matiz e define o seu 

grau de saturação e valor que define o grau de luminosidade da cor(50). 

 

Muia em 1882 citou ainda a existência de uma quarta dimensão da 

cor, designada também por maverick color, composta pelas caracterizações 

dentinárias resultantes de processos dinâmicos internos de resposta que 

acabariam por resultar em manchas diversas, espalhadas pelo corpo da 

estrutura dentária(51). 

 

As resinas opacas devem ser utilizadas para reconstruir o tecido 

dentinário, enquanto que as resinas translúcidas, o esmalte. Devem ser 
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utilizadas todas as possibilidades oferecidas atualmente pelos compósitos, 

sendo que a área de aplicação e a espessura para cada tipo de resina devem 

ser determinadas com o comportamento mecânico e óptico, a fim de 

potencializar o resultado estético(52). 

 

Fatores associados ao paciente 
 
Diversas doenças sistémicas, bem como medicações utilizadas no 

tratamento, podem influenciar a saúde oral de um indivíduo. Podem ocorrer 

desde alterações musculares que dificultam a higienização oral, até 

anomalias dentárias, mas numa grande parcela de pacientes ocorre 

hipossalivação. Entre as doenças relacionadas com a redução do fluxo 

salivar estão síndrome de Sjögren, síndrome de imunodeficiência adquirida 

(SIDA), artrite reumatoide, diabetes melitos e distúrbios alimentares, tais 

como bulimia, anorexia nervosa e desnutrição. Há ainda a referir a redução 

do fluxo salivar em pacientes sob tratamento radioterápico de tumores na 

região da cabeça e pescoço. Tem-se como medicamentos associados a esta 

condição os anti-hipertensivos, anti-histamínicos, diuréticos, tranquilizantes, 

reguladores de apetite, anti-psicóticos, anti-parkinsonianos, hipnóticos, 

anticolinérgicos, antieméticos e antidepressivos(53). 

 

Os indivíduos com hipossalivação devido a medicamentos ou de 

origem desconhecida têm uma placa supragengival associada ao 

desenvolvimento de cáries(54). 

 

Um outro fator fundamental no controlo da cárie dentária é a 

escovagem periódica, dado que o biofilme oral é um dos principais fatores 

etiológicos responsáveis pelo início e desenvolvimento da cárie e da doença 

periodontal, de modo que a sua remoção periódica, associada ao uso de 

dentífrico fluoretado, desempenha  um importante papel no processo de 

prevenção desta doença(55). 
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Segundo Robinson, indivíduos que usam escovas com ação 

oscilatória (eléctricas) reduzem em maior quantidade a placa bacteriana dos 

que optam por escovagem manual(56). 

 

O uso de fio dentário é um outro meio de prevenção do aparecimento 

da cárie interproximal, reduzindo a acumulação da placa dentária, porém nem 

todos o usam. De forma a ultrapassar esse facto, recentes formas de 

tratamento de lesões proximais não cavitadas não invasivas têm aparecido, 

como a vedação proximal com a colocação de selantes e a Infiltração de 

resina para camuflar e travar lesões de cárie proximais(57, 58). 

 

Sambunjak refere que existe alguma evidência de que o uso de fio 

dentário além da escovagem reduz a gengivite em comparação com a 

escovagem só, em doze estudos(59). 

 

Um outro facto relacionado com a cárie dentária é a alimentação do 

paciente. Esta doença, que, embora quase erradicada nos países 

desenvolvidos, continua a ser um problema para muitos doentes no 

consultório dentário. O consumo frequente de hidratos de carbono 

fermentáveis que têm baixas taxas de clearance oral aumenta o risco de 

cárie no esmalte e, provavelmente, é ainda mais perigoso para a superfície 

radicular. O médico dentista deve entender completamente a relação da dieta 

à cárie e conscientemente aplicar esse conhecimento para educar os 

pacientes em geral, bem como aconselhar os indivíduos de alto risco(60). 

 

Sheiham afirma que a principal estratégia para reduzir ainda mais os 

níveis de cárie é reduzir a frequência de ingestão de açúcares na dieta e que 

as taxas de erosão dentária estão a aumentar. A etiologia está relacionada 

com a presença de ácidos em alimentos e bebidas, assim como na 

regurgitação,porém em menor grau(61). 

 

Visando examinar a associação entre cárie dentária não tratada na 

coroa e na raiz do dente, com a idade, sexo e frequência de atendimento 
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dentário num grupo de adultos, um estudo de Clarkson teve como resultados 

os seguintes: nenhuma associação entre o número de dentes com cárie 

coronária e idade, contudo houve entre indivíduos com mais de 55 anos; 

maior frequência de cárie secundaria do que cárie primária; maior frequência 

nas consultas dentárias por parte das mulheres e maior índice de cárie 

radicular nos pacientes sem consultas de rotina(62). 

 

Fatores socioeconómicos podem também influenciar o risco de cáries 

dentárias. Num estudo de revisão de literatura foram avaliados os seguintes 

indicadores socioeconómicos: nível educacional, rendimentos, ocupação e 

nível socioeconómico. Os indicadores que foram significativamente 

associados com uma maior ocorrência de cárie dentária foram a educação do 

sujeito, o rendimento e a ocupação do sujeito(63). 

 

Também um estudo de Gonçalves teve como resultado que a 

população em análise com baixos níveis de escolaridade e rendimentos 

apresentavam mais cárie dentária e precisavam de mais tratamento do que 

os indivíduos com altos níveis de educação e rendimentos(64). 

 
Hábitos tabágicos  são referenciados por Holmen como tendo um 

impacto negativo sobre a saúde geral e oral. A relação com a cárie dentária, 

no entanto, ainda não está muito clarificada. No entanto, como resultado da 

sua investigação em adolescentes verificou que há uma associação deste 

hábito com o aumento de cáries(65).  

 

Ainda Warnakulasuriya afirma que poucos estudos transversais têm 

explorado a relação entre tabagismo e cárie dentária, e destes, muitos não 

consideraram fatores ambíguos e detalhes suficientes. Foi relatado que fumar 

provoca descoloração dentária, provocando uma cor castanha a preta na 

superfície das restaurações e estruturas dentárias e que provoca aumento de 

recessões gengival, podendo assim causar abrasão cervical e cárie 

radicular(66). 
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Alandia-Roman em 2013 refere que a ausência de polimento  e 

consequente rugosidade superficial do material restaurador aumenta a 

probabilidade  do tabaco provocar manchas no compósito, contudo isto não 

acontece nas resinas compostas com base de silorano(67). 

 

Metodologias de avaliação com resinas compostas 
 

Com o objetivo de executar um estudo clínico prospectivo acerca de 

materiais dentários e, ou técnicas de execução, muitos investigadores usam 

os critérios de Ryge para avaliar restaurações dentárias(68). Ryge 

desenvolveu esta escala de avaliação há mais de 35 anos como um método 

estandardizado para avaliar clinicamente restaurações dentárias. O trabalho 

foi feito durante o seu mandato na United States Public Health Service sendo 

estas  medidas também conhecidas por critérios USPHS(68). 

 

De acordo com Bayne, até ao desenvolvimento das diretrizes USPHS 

na década de setenta, os estudos clínicos na medicina dentária restauradora 

não eram guiados por critérios mensuráveis. As categorias originais incluem 

a reprodução da cor, incidência de cárie, descoloração da margem cavo-

superficial, forma anatómica e integridade marginal. Nos últimos 40 anos, 

estes critérios foram sendo alterados por vários autores adequando-os às 

suas necessidades. Estas modificações incluem: avaliação de retenção, 

polimento, sensibilidade pós-operatória, rugosidade da superfície, manchas 

na superfície e sangramento gengival(6).  

 

Cada critério tem um código de avaliação que pode variar desde Alfa 

(A),  Bravo (B), Charlie (C) e Dscar (D) sendo Alfa a avaliação mais alta e 

Dscar a mais baixa(6). 

 

No que respeita a este tipo de estudos, Bayne considera que é 

essencial o treino dos clínicos que avaliam as restaurações dentárias, pois 

estas avaliações dependem de conhecimentos individuais de cada clínico(6). 
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O treino tem como objetivo a consistência nos resultados de avaliação. Os 

investigadores devem concordar entre si com o resultado obtido e concordar 

também com os mesmos resultados em situações diferentes(69). 

 

Há vários tipos de ensaios clínicos, de acordo com a sua concepção 

global, poderão ser retrospetivos, que examinam uma base de dados já 

existente, transversais, com observação de dados num período fixo no 

tempo, e, prospetivos ou longitudinais, monitorando o desempenho da 

restauração ao longo do tempo(70). 
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III - OBJETIVOS 

 

Objetivos gerais: 

 

O estudo presente tem como objetivo uma revisão bibliográfica sobre 

o tema em estudo, utilizando os motores de busca sciencedirect e pubmed. 

 

 Avaliação prospetiva do desempenho clínico de restaurações de 

Classe II com compósito, realizadas por alunos de Medicina Dentária do 

5ºano, sob supervisão de docentes da área de Dentisteria Operatória entre 

Janeiro e fevereiro de 2013, com controlo a 6 meses – Grupo 1. 

 

 Avaliação retrospetiva de restaurações Classe II com 2 anos 

realizadas, igualmente, pelos alunos de Medicina Dentária (4º e 5º anos), sob 

supervisão de docentes da área de Dentisteria Operatória – Grupo 2. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Caracterizar as restaurações Classe II conforme a localização 

por dente e faces dentárias envolvidas; 

 

• Avaliar a taxa de sucesso das restaurações Classe II com 

compósito quanto ao desempenho estético, funcional e biológico, após 6 

meses da sua realização. 

 

• Avaliar a taxa de sucesso das restaurações Classe II com 

compósito quanto ao desempenho estético, funcional e biológico, após 2 

anos da sua realização. 
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IV – MATERIAIS E MÉTODOS 

Tipo de estudo 
 

O trabalho tem como base uma revisão bibliográfica sobre o tema, 

utilizando os motores de busca pubmed e sciencedirect. Foram selecionados 

e utilizados artigos científicos com datas de publicação entre 2000 e 2013, 

contudo foram igualmente utilizados estudos de anos anteriores devido à sua 

relevância científica. 

 

É um estudo descritivo observacional que engloba uma análise 

retrospectiva e prospectiva acerca de restaurações de classe II com 

compósito.  

 

Grupo 1 – É um estudo prospectivo que engloba restaurações de 

classe II realizadas entre Janeiro e Fevereiro de 2013 com avaliação clínica 

segundo os parâmetros de USPHS (Anexo 1) após serem efectuadas e a 6 

meses da sua realização. É um estudo clínico controlado, pois é efectuada a 

avaliação clínica direta da qualidade das restaurações, elaboradas de acordo 

com o protocolo clínico estabelecido na clínica pelos docentes de Dentisteria 

Operatória.  

 

Grupo 2 – É um estudo retrospetivo que pretende avaliar 

clinicamente restaurações de Classe II com compósito, realizadas pelos 

alunos de Medicina Dentária na Clínica Universitária da UCP-Beiras nos anos 

2011 e 2012 segundo os parâmetros de USPHS. 

 

Recolha de dados, examinadores e respectiva calibragem 
 

No Grupo 1, a recolha de informação é efetuada a  partir dos registos 

electrónicos referentes às consultas de Medicina Dentária da Clínica 

Universitária UCP- Beiras que necessitem de um tratamento correspondente 
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a uma restauração de classe II e que respeitem os critérios de inclusão e 

exclusão em estudo. 

 

No Grupo 2, a recolha de informação é realizada a partir dos registos 

das fichas clínicas na área de Dentisteria Operatória relativas a restaurações 

classe II realizadas pelos alunos de Medicina Dentária na Clínica 

Universitária da UCP-Beiras nos anos 2011 e 2012, e pela observação direta 

das mesmas, sempre supervisionada e controlada por um docente de 

Dentisteria Operatória.  

 

Em ambos os grupos de estudo recolhem-se dados relativos a: 

nome, código do paciente, idade, género, residência, data da consulta 

hábitos tabágicos, doenças sistémicas, farmacoterapia, índice de CPO, e 

tratamento realizado.  

 

A informação é recolhida numa ficha elaborada para este trabalho 

(Anexo 2 e 3), baseada num estudo prévio acerca do desempenho clínico de 

restaurações diretas(71). 

 

A avaliação clínica direta das restaurações é efectuada por 3 

examinadores (dois estudantes de Medicina Dentária e um docente na área 

de Dentisteria Operatória, de acordo com os critérios USPHS e com 

calibração prévia.  

 

Amostra de Estudo 
 

Grupo 1 – Totaliza 6 indivíduos correspondentes a 12 restaurações. 

 

Grupo 2 -  Engloba 11 indivíduos correspondentes a 20 

restaurações. 
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Critérios de inclusão e exclusão de dados 
 

Grupo 1  
 

Tabela 1 - Critérios de inclusão e exclusão para o Grupo 1 

Inclusão Exclusão 

Restaurações de Classe II Tratamento endodôntico 

Material Restaurador: Compósito Dentes com restaurações indiretas 

Dentes posteriores definitivos Substituição da restauração 

Vitalidade pulpar 

Sem substituição num período 

inferior a 6 meses 

  
Grupo 2  
 

Tabela 2 - Critérios de inclusão e exclusão para o Grupo 2 

Inclusão Exclusão 

Restaurações de Classe II Tratamento endodôntico 

Material Restaurador: Compósito Dentes com restaurações indiretas 

Dentes posteriores definitivos Substituição da restauração 

Vitalidade pulpar 

Sem substituição num período 

inferior a 2 anos 

 

Critérios de avaliação das restaurações, para registo de dados 
 

A avaliação clínica das restaurações é realizada mediante inspeção 

visual, exploratória com espelho e sonda e pela visão direta dos dentes. 

 

Cada restauração é classificada diretamente de acordo com os 

critérios da USPHS:  
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Parâmetros estéticos: 

 

- Reprodução da cor; 

- Descoloração da margem cavo-superficial; 

 

Parâmetros funcionais: 

 

- Contorno ou perda de substância; 

- Integridade da margem; 

 

Parâmetro biológico: 

- Incidência de cárie. 

 

A cada critério é aplicada a seguinte classificação: 

 
Tabela 3 - Níveis de classificação USPHS 

Nível Letra correspondente Significado 

Alfa  A 
Excelente/Muito 

Bom 

Bravo  B Satisfatório 

Charlie  
C Insatisfatório com 

reparação 

Dscar 
D Insatisfatório sem 

reparação 

 

Protocolo clínico  
 

1) Depois de realizado o correto diagnóstico e plano de tratamento, o 

paciente deve ser devidamente informado sobre o estudo e ler e 

assinar voluntariamente o consentimento Informado (Anexo 4); 
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2) Escolha da cor: De acordo com a escala do compósito 

SYNERGY®D6 (Coltène®); 

 

3) Anestesia: Apenas quando necessário, para minimizar a 

probabilidade de sintomatologia; 

 

4) Isolamento absoluto do campo operatório: Realizado com 

dique de borracha, arco e wet-jet. O grampo é colocado no dente 

contínuo posterior; 

 

5) Preparo cavitário: Remoção da restauração total anterior, se 

presente, e remoção total dos tecidos cariados; 

 

6) Restauração: Utilização de matriz e cunha de modo a garantir 

uma superfície de contacto com a forma anatómica adequada. 

Materiais: Adesivo Excite (Ivoclar Vivadent®)  com 

fotopolimerização durante 20 segundos e compósito 

SYNERGY®D6 (Coltène®) com fotopolimerização durante 20 

segundos nas camadas intermédias e 60 segundos na última 

camada. Aplicação do compósito segundo a técnica incremental 

estratificada; 

 

7) Verificação da oclusão: Efetuada com papel articular; 

 

8) Acabamento e polimento: Uso de brocas diamantadas de 

granulometria decrescente, pedra de Arkansas, discos soft lex® de 

granulometria decrescente e fitas de polimento interproximal para 

compósito. 
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Tratamento estatístico de dados 
 

Os dados são transferidos para uma folha de cálculo no programa 

informático Microsoft Office Excel (2011), com códigos atribuídos a cada 

variável, entre as quais: género, idade, higiene oral, etc. 

 

Os dados obtidos através da aplicação do questionário, são 

submetidos a um tratamento estatístico através do programa IBM SPSS 

versão 21.0 (IBM Corporation, New York, USA). O nível de significância 

utilizado para os testes de hipóteses é de α=0.05. 

 

Em relação à descrição da amostra, as variáveis qualitativas são 

resumidas através de tabelas e gráficos de frequências apresentando as 

suas frequências e percentagens apropriadas em cada categoria. No que 

respeita a variáveis quantitativas são resumidas usando a medianas, médias, 

mínimos, máximos e desvios padrão (DP) e são apresentadas como média ± 

DP.  

 

Para avaliar os objetivos do estudo e devido às reduzidas dimensões 

amostrais utilizam-se os seguintes testes: 

 

• Teste de Wilcoxon – Permite comparar duas amostras 

emparelhadas com desfasamento de tempo, em que a 

variável em estudo é ordinal; 

•  Teste de Mann-Whitney – Permite comparar duas amostras 

independentes em que a variável do estudo é ordinal ou 

qualitativa; 

• Teste de Kruskal-Wallis – Similar ao anterior, mas usado 

quando são várias amostras a comparar. 

• Teste do Qui-Quadrado – Permite avaliar a associação entre 

duas variáveis qualitativas; 
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•  Simulação de Monte Carlo – Usado quando a amostra é 

reduzida e a aplicação do teste do Qui-Quadrado não é viável. 
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V – RESULTADOS 

Grupo 1 
Tabela 4 - Apresentação da amostra - Grupo 1 

Paciente 

Dente 

Radiografia 

periapical pré-

operatória 

 

Radiografia 

periapical pós-

operatória 

Radiografia 

periapical aos 6 

meses 

Fotografia pós-

operatória 

Fotografia aos 6 

meses 

16537 

 
 

35 

     

17257 

 

 

15 Radiografia 

indisponível 

    

22242 

 
 

15 

     



 36 

22242 

 

16 

     

23361 

 

 

14 

     

23361 

 

 

15 

     

23361 

 

 

24 
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23361 

 

 

25 

     

23988 

 

 

25 

     

23988 

 

 

26 

     

23988 

 

 
45 
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De seguida são apresentados os resultados relativos à amostra 

ilustrada anteriormente: 

 

Caracterização da amostra 
 

 
Figura 1 - Caracterização da amostra relativamente ao género 

 

Constata-se que 58,3% eram do sexo feminino. 

 

58%	  

42%	  

Género	  

Feminino	  

Masculino	  

24083 

 

 

14 
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Figura 2 - Caracterização da amostra relativamente aos tratamentos concomitantes 

 

Observa-se que 58,3% dos indivíduos não estava a realizar qualquer 

terapia medicamentosa. 

 

 
Figura 3 - Gráfico referente ao nº de vezes por dia em que são escovados os dentes 

 

17%	  

8%	  

59%	  

8%	  
8%	  

Tratamentos	  concomitantes	  

Anticuagulantes	  

Hipotensores	  

Sem	  tratamento	  

Anticoncepcionais	  

Antirreumáticos	  

12%	  

25%	  

63%	  

Higiene	  oral	  

1	  

2	  

3	  
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Observou-se que 41,7% lavava os dentes uma vez por dia e 50,0% 

efetuavam-no duas vezes. 

 

 
Figura 4 - Restaurações de classe II conforme a localização do dente 

 

Verificou-se que 83,3% das restaurações foram em pré-molares e 

16,7% em molares. 

 

 
Figura 5 - Caracterização da face restaurada 
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0,00%	  
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40,00%	  

60,00%	  

80,00%	  
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Face	  Restaurada	  

33,30%	  

100,00%	  

75,00%	  

Face	  restaurada	  

%	  
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Observou-se que na totalidade dos sujeitos foi restaurada a face 

oclusal, em 33,3% foi restaurada a face mesial, e em 75,5% a face distal foi 

incluída na restauração. 

 

Em termos de hábitos tabágicos somente um dos sujeitos neste 

grupo fumava, numa média de 15 cigarros por dia. 

 

Avaliação das restaurações de classe II a compósito após o tratamento 
e 6 meses depois. 
 

 
Figura 6 - Gráfico ilustrativo da avaliação da reprodução da cor 
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Figura 7 - Gráfico ilustrativo relativo à avaliação da incidência de cárie 

 

 
Figura 8 - Gráfico ilustrativo da avaliação da descoloração da margem cavo-superficial 
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Figura 9 - Gráfico referente à avaliação do parâmetro contorno ou perda de substância 

 

 
Figura 10 - Gráfico representante da avaliação da integridade da margem 

 

De acordo com o teste de Wilcoxon, não se observam quaisquer 

diferenças estatisticamente significativas (p<.05) entre os dois momentos no 
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que respeita à reprodução da cor, incidência de cárie, descoloração da 

margem cavo-superficial, contorno e integridade da margem. 

 

Face aos resultados anteriores não se observam quaisquer 

diferenças estatisticamente significativas entre o momento pós tratamento e 

após 6 meses no que respeita à reprodução da cor, incidência de cárie, 

descoloração da margem cavo-superficial, contorno ou perda de substância e 

integridade da margem. 
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Grupo 2 
Tabela 5 - Apresentação da amostra do Grupo 2 

Paciente 

Dente 

Radiografia 

periapical pré-

operatória 

Radiografia 

periapical pós-

operatória 

Radiografia 

periapical após 2 

anos 

Fotografia após 2 

anos 

12237 

 

24 

    

12542 

 

25 Radiografia 

indisponível 

   

15563 

 
24 
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15563 

 

 

26 

 
Radiografia 

indisponível 

   

15563 

 

 

27 

    

17057 

 

 

36 

    

17057 

 

 

46 

    



 47 

17057 

 

 

47 

    

18043 

 

 

46 

    

20163 

 

 

15 

    

20163 

 

 

47 
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20165 

 

 

25 

    

20322 

 

 

14 Radiografia 

indisponível 

   

20322 

 

 

26 

    

20322 

 

 

37 

 

Radiografia 

indisponível 
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21499 

 
26 

    

21717 

 

 

16 

    

21913 

 

 

15 Radiografia 

indisponível 

   

21913 

 

 

16 Radiografia 

indisponível 

   



 50 

21913 

 

 

38 Radiografia 

indisponível 

   

 

Os resultados relativos à amostra ilustrada anteriormente são os 

seguintes:  

Caracterização da amostra 
 

 
Figura 11 - Caracterização da amostra relativamente ao género 

 

Apenas um dos 20 indivíduos era do sexo masculino. 

 

95%	  

5%	  

Género	  

Feminino	  

Masculino	  
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Figura 12 - Caracterização da amostra relativamente aos tratamentos concomitantes 

 

Quanto aos tratamentos concomitantes, observa-se que 75% 

estariam a tomar anticoncepcionais e apenas 5,0% se encontravam sem 

qualquer medicação. 

 

 
Figura 13 - Gráfico ilustrativo do nº de vezes em que são escovados os dentes 
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Constata-se que 45,0% lavam os dentes duas vezes por dia, 35,0% 

lava uma vez e 20% três vezes. 

 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas do consumo diário de tabaco 

Nº de cigarros por dia 

Média ± DP 4,1 ± 7,5 

Mediana (Mínimo - 

Máximo 
0 (0 – 30) 

 

Relativamente aos hábitos tabágicos, 65,0% eram não fumadores, e 

em média os sujeitos incluídos no estudo fumavam 4,1 ± 7,5 cigarros por dia. 

 

 
Figura 14 - Caracterização das restaurações de classe II conforme a localização do dente 

 

Em relação ao dente restaurado, 35,0% eram pré-molares e 65,0% 

molares. 
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Figura 15 - Caracterização da face restaurada 

 

Verifica-se que as restaurações englobavam 85,0% a face oclusal, 

60,0% a face mesial e 60,0%, a distal. 
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Avaliações das restaurações de classe II a compósito após 
aproximadamente 2 anos. 
 

 
Figura 16 - Gráfico ilustrativo da avaliação das restaurações aos 2 anos 

No que respeita à reprodução de cor o valor bravo (B) é o mais 

frequente, com 45,0%, valor mais alto (A) foi atribuído a 35% das 

restaurações. 20% das restaurações tiveram uma má avaliação (C) neste 

parâmetro, contudo nenhuma teve a pior classificação (D). 

 

Somente 20% das restaurações apresentavam cárie secundaria.  

 

Em relação a descoloração da margem cavo-superficial, a maioria 

com 65,0% obteve uma avaliação satisfatória (B), 30% teve a avaliação mais 

alta (A) e apenas 5,0% encontravam-se insatisfatórias neste parâmetro. 

 

No parâmetro contorno ou perda de substância, 70,0% das 

restaurações se encontrava excelente, 30% satisfatórias e nenhuma 

apresentou a classificação mais baixa. 
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No que concerne à integridade da margem, a 55,0% das 

restaurações era compatível com o parâmetro mais elevado, 40,0% eram 

satisfatórias, e apenas 5,0% conferia o grau insatisfatório. 

 

Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05) entre as diversas variáveis que caracterizam os 

elementos deste grupo com as avaliações das restaurações (Anexo 5) 

 

Não se observou qualquer associação estatisticamente significativa 

entre as diversas variáveis que caracterizam os indivíduos e as avaliações 

das restaurações de classe II a compósito com aproximadamente 2 anos. 
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VI – DISCUSSÃO 
 

Inicialmente, a amostra do Grupo 1 englobava 8 pacientes com 15 

restaurações. Contudo, dois indivíduos não compareceram à consulta de 

avaliação, reduzindo assim a amostra para 12 restaurações correspondentes 

a 6 pacientes.  

 

Também a amostra do Grupo 2 sofreu alterações, o fluxograma 

seguinte ilustra o modo como se alcançaram as 20 restaurações, 

correspondentes a 11 indivíduos: 

 

 
Figura 17 - Fluxograma do processo de seleção da amostra 

 

Houve algumas limitações no decurso do estudo realizado que 

levaram à diminuição da amostra inicialmente prevista: 

- As interrupções letivas verificadas limitaram os horários de 

atendimento em Dentisteria operatória pelo que apenas se conseguiu realizar 

o tratamento de forma controlada em 8 pacientes do grupo 1. 

-   

2365	  registos	  clínicos	  (2011	  e	  
2012)	  

747	  sem	  dados	  suUicientes	  	   356	  com	  outros	  tratamentos	   88	  com	  restaurações	  Classe	  II	  

67	  restaurações	  com	  
compósito	  

(correspondentes	  a	  46	  
indivíduo)	  -‐População	  Alvo	  

População	  Estudo	  
(11	  pessoas/20	  restaurações)	  

35	  pessoas	  não	  aceitaram	  
participar	  

21	  restaurações	  com	  outros	  
materiais	  

1191	  seleccionados	  
aleatoriamente	  
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- Também no grupo 2 surgiu o problema de que a maioria dos 

pacientes que reuniam os critérios de inclusão no estudo não manifestaram 

vontade de participar pela necessidade e custos de deslocação.. 

 

Apesar de os critérios de Ryge constituírem uma forma bastante 

precisa e sensível de analisar a taxa de sucesso ou fracasso de restaurações 

em compósito por avaliação clínica direta, uma outra limitação é a realidade 

de que os parâmetros usados para a avaliação das restaurações não são 

completos, apenas contemplam a inspeção visual e exploratória com sonda, 

o que faz com que certos artefactos que se encontram nas radiografias das 

peças dentárias presentes neste estudo não sejam contemplados na 

avaliação final(68). Por exemplo, o ponto de contacto e as lesões de cárie 

que apenas se vêm radiograficamente também não são parâmetros a avaliar 

nos critérios de Ryge. Foi devido a estas limitações que surgiram bastantes 

modificações criadas por diversos autores que incluíram outros parâmetros 

aos já existentes. Foram acrescentados o polimento, sensibilidade pós-

operatória, rugosidade de superfície, retenção, entre outros(6). 

 

Embora, no grupo 2 as restaurações terem sido realizadas por alunos 

com diferentes graus de competência clínica pedagógica (4º e 5º anos), o 

que poderia influenciar os resultados de um estudo clínico controlado, todas 

elas foram supervisionadas e validadas com boa apreciação pelos docentes 

na área de Dentisteria Operatória(72). No grupo 1 não surgiu esta questão 

pois as restaurações foram desenvolvidas por apenas um aluno do 5º ano.   

 

É de salientar que as restaurações elaboradas por diferentes alunos, 

seguiram sempre um protocolo clínico adotado pela unidade curricular de 

dentisteria operatória e supervisionadas pelos docentes da mesma. 

 

Não só o fator acima descrito, mas também fatores inerentes ao 

paciente são referidos por Demarco como interferências na longevidade das 

restaurações, englobando hábitos parafuncionais, risco de cárie, medicação e 

hábitos tabágicos., podendo desta forma alterar os resultados(35, 54, 66). 
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Ainda inerente ao paciente e que revela interesse são os cuidados de 

higiene oral. Está descrito que a escovagem periódica com uma dentífrico 

fluoretado é fundamental no controlo da cárie dentária(55). Contudo os 

resultados aqui expostos não mostram diferenças estatisticamente 

significativas no que respeita ao número de vezes em que os indivíduos 

lavam os dentes com o insucesso das restaurações. 

 

Um outro obstáculo neste estudo, foi a perda de dados dos 

pacientes. É de extrema importância o armazenamento contínuo das 

informações trocadas pelo paciente e o operador na prática clínica para um 

correto diagnóstico e tratamento(73). Ao considerar os 747 registos clínicos 

com informação insuficiente, na recolha de dados para o grupo 2, e o facto de 

que algumas radiografias não terem sido encontradas na base de dados da 

clínica universitária, vamos de encontro ao que é referido em estudos 

anteriores que alertam para o facto dos registos efectuados pelos estudantes 

de Medicina Dentária está longe de ser ideal(73).  

 

Quando consideramos os resultados obtidos neste estudo, podemos 

relacionar com outros conseguidos noutros trabalhos. Kubo, em 2011, 

concluiu que o sexo e a idade não interferem com o sucesso das 

restaurações, o que vai de encontro ao que se obteve neste trabalho(39). 

 

Apesar de vários estudos atribuírem uma menor longevidade nas 

restaurações a compósito a pacientes com elevado risco de cárie, o índice de 

CPOs neste estudo não mostrou ter algum tipo de influência no sucesso das 

restaurações(36). 

 

No primeiro grupo as restaurações foram avaliadas aos 6 meses o 

que pode explicar o facto de se encontraram todas com sucesso clínico. Os 

tratamentos com aproximadamente dois anos apresentaram somente 5% de 

insucesso na integridade da margem e na descoloração da margem cavo-

superficial, 20% de insucesso na reprodução da cor e na incidência de cárie, 



 60 

o que faz com que o último seja um dos fatores mais propícios a fracassar, tal 

como o exposto nos estudos de Demarco, que referem que a maior causa 

para o fracasso das restaurações a longo prazo são as cáries 

secundarias(35). 

 

Gaengler dá uma longevidade máxima de 74,2% aos dez anos nas 

restaurações a compósito, o que confirma a segurança clínica deste tipo de 

restaurações(42). Shenoy também refere que estudos prospectivos sobre 

resina composta em dentes posteriores mostram uma percentagem de falhas 

anuais de 1 a 4%(5). Ao comparar este estudo com os destes autores 

poderíamos concluir que as restaurações com aproximadamente 2 anos 

ainda teriam que ter menor percentagem de insucesso nos diferentes 

parâmetros. Contudo os operadores que realizaram estes tratamento têm 

pouco tempo de experiência clínica e tal como refere Sunnegardh-

Gronberguma, as restaurações com maior longevidade são efetuadas por 

médicos dentistas mais experientes(36). 

 

Segundo Bohaty, o tipo de preparo dentária também influencia o 

sucesso de uma restauração(9). Nestes tratamentos de classe II a cárie 

interproximal foi sempre removida com acesso por oclusal, sendo que o 

mesmo autor refere que este tipo de abordagem é o melhor documentado na 

literatura(9). 

 

Estudos sugerem que as restaurações colocadas em pré-molares 

falham com menos frequência do que restaurações semelhantes em molares, 

devido às diferentes cargas mastigatórias(1). A presente análise não tem 

diferenças estatisticamente significativas que suportem a ideia. Kubo também 

não encontrou relação entre a localização do dente na arcada com o sucesso 

das restaurações(39).  

 

Braga alerta para outro critério a considerar no que respeita ao 

sucesso das restaurações com compósito: a forma como o material é 

colocado na cavidade, o que interfere na polimerização do mesmo causando 
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falhas marginais(47). Os tratamentos efetuados neste estudo foram todos 

realizadas com a técnica incremental. Os resultados de Park afirmam que 

este tipo de técnica tem uma taxa de sucesso significativamente maior 

comparando com outro tipo de abordagem(49). 

 

Apesar das pesquisas de Demarco concluírem que as propriedades 

do material não têm um efeito significativo na longevidade das restaurações, 

o adesivo usado neste estudo, Excite (Ivoclar Vivadent®) de 5ª geração, era 

o de mais fácil acesso pela sua disponibilidade na Clinica Universitária da 

UCP-CRB (Universidade Caólica Portuguesa – Centro Regional das Beiras) e 

é um material documentado como eficaz, utilizado na colocação de 

restaurações diretas, tanto em compósito, como em compómeros em zonas 

fotopolimezáveis(35, 74). Num estudo efetuado por Sorensen, que comparou 

sete adesivos incluindo o aqui usado, este foi o segundo que teve melhores 

resultados em termos de microrretenção não tendo uma diferença 

significativa com o melhor(75).   

 

O compósito com o qual se realizaram as restaurações, 

SYNERGY®D6 (Coltène®) também disponível na Clínica Universitária da 

UCP-CRB e também é reconhecido pela comunidade científica como sendo 

eficaz. É um compósito nanoparticulado à base de metacrilato com partículas 

pré-polimerizadas. Apesar de ter sido descrito que os compósitos de silorano 

têm menor contração de polimerização, um estudo in vitro de Claro-Pereira 

não encontrou diferenças estatisticamente significativas na adesão 

bacteriana entre o compósito usado neste estudo e um compósito à base de 

silorano(48, 76). 

 

Não obstante, haja tantos fatores que possam contribuir para o 

insucesso clínico de restaurações diretas efetuadas com resinas compostas, 

o estudo de Opdam em 2007 que consistiu numa análise de registos 

dentários  de 2780 pessoas no intuito de determinar o risco de substituição 

de restaurações, atribuiu uma sobrevida para este tipo de tratamentos de 

91,7% em 5 anos e 82,2% em 10 anos, o que  é clinicamente bem aceite(77). 
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Também Shenoy, em 2008, refere que estudos clínicos prospectivos sobre 

resina composta em dentes posteriores mostram uma taxa de falhas anuais 

de 1 a 4%, dependendo do tipo de estudo e dos materiais selecionados. 

Contudo, afirma que  tem que se ter em atenção que qualquer aplicação 

prática dos dados de longevidade é um pouco compensada pelo fato de que 

as resinas compostas são modificadas ou substituídas quase 

constantemente. Existe um impacto bastante significativo dos avanços da 

tecnologia nestes materiais sobre o aumento de longevidade nos tratamentos 

dentários(5).  
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VII – CONCLUSÃO 

 

De acordo com os objetivos deste estudo descritivo retrospectivo e 

prospectivo do desempenho clínico de restaurações Classe II com compósito 

na Clínica Universitária da UCP-Beiras, que englobava um grupo de 

restaurações elaboradas por um aluno de Medicina Dentária do 5ºano entre 

Janeiro e Fevereiro de 2013 e posteriormente avaliadas de forma direta aos 6 

meses e outro grupo de restaurações de aproximadamente 2 anos 

realizadas, pelos alunos de Medicina Dentária (4º e 5º anos), ambos os 

grupos sob supervisão de docentes da área de Dentisteria Operatória e com 

a revisão bibliográfica acerca da temática em estudo, conclui-se o seguinte: 

 

• No Grupo 1 não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas entre o primeiro momento de avaliação logo após 

a realização das restaurações, e o segundo momento, seis 

meses depois. 

 

• No Grupo 2, os tratamentos apresentaram somente 5% de 

insucesso na integridade da margem e na descoloração da 

margem cavo-superficial, e 20% de insucesso na reprodução 

da cor, o que faz com que este parâmetro e a incidência de 

cárie com uma taxa de 20%, sejam os fatores com maior taxa 

de insucesso neste estudo. 

 

• Não se observaram quaisquer associações estatisticamente 

significativas entre as diversas variáveis que caraterizam os 

indivíduos do grupo 2 (género, idade, hábitos tabágicos, 

tratamentos concomitantes, higiene oral, dente e face 

restaurada) e as avaliações das restaurações. 
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Apesar de não se ter detetado qualquer relação entre as diversas 

variáveis e as avaliações efetuadas, foi possível verificar quais eram os 

parâmetros com maior taxa de insucesso nas restaurações com dois anos. 

Era também previsível, devido a estudos anteriores, que as restaurações de 

classe II não apresentassem modificações significativas em apenas seis 

meses. Com isto, podemos concluir que os objetivos foram atingidos. 

 

Futuramente, seria importante dar continuidade a este estudo, de 

forma a avaliar as mesmas restaurações num período de tempo superior, 

mediante os mesmos critérios clínicos, para averiguar o sucesso clínico deste 

tipo de tratamentos a longo prazo. 
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Anexo 1 
 
Critérios de avaliação clínica USPHS 
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Anexo 2 
 
Avaliação	  Clínica	  de	  Restaurações	  Classe	  II	  a	  Compósito	  aos	  
6	  meses	  –	  Grupo	  I	  
	  

Ficha de recolha de dados  
Número do Binómio:___ 
Nome do 
Paciente:______________________________________________________
________ 
Nº de Utente:________________________________Nº 
telefone________________________ 
Código do paciente:_______          Sexo:  M     F      Data de 
nascimento:__/__/__                                     
Residência:____________________________________________________
________________ 
Medicação:____________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________ 
 
Hábitos tabágicos (nº de cigarros por dia):__        Higiene Oral (nº de 
vezes por dia):__ 
CPOs: 

Nº de faces cariadas:__ 
Nº de faces perdidas:__ 
Nº de faces obturadas:__ 

 
Dente:__   Face restaurada:__ 
Data do tratamento: __/__/__      Data da 
observação:__/__/__ 

 
 
Protocolo: 

• Isolamento	  absoluto	  do	  campo	  operatório	  	  
• Preparo	   cavitário:	   Remoção	   da	   restauração	   total	   anterior,	   se	   presente,	   e	  

remoção	  total	  dos	  tecidos	  cariados.	  
• Restauração:	  Utilização	  de	  matriz	  e	  cunha	  
• Materiais:	   Adesivo	   Excite	   (Ivoclar	   Vivadent®)	   	   com	   fotopolimerização	  

durante	   20	   segundos	   e	   compósito	   SYNERGY®D6	   (Coltène®)	   com	  
fotopolimerização	   durante	   20s	   (camadas	   intermédias)	   e	   60s	   (última	  
camada)	  -‐	  Técnica	  incremental	  estratificada	  

• Acabamento	   e	   polimento:	   Brocas	   diamantadas	   de	   granulometria	  
decrescente,	   pedra	   de	   arkansas,	   discos	   soft	   lex	   de	   granulometria	  
decrescente,	  fitas	  de	  polimento	  interproximal	  para	  compósito.	  
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Avaliação Clínica – Critérios da USPHS – Após tratamento 

 A B C D 

Reprodução da cor     

Incidência de cárie     

Descoloração da margem cavo-superficial     

Contorno ou perda de substância (desgaste)     

Integridade da margem     

	  
Avaliação Clínica – Critérios da USPHS – Após 6 meses 

 A B C D 

Reprodução da cor     

Incidência de cárie     

Descoloração da margem cavo-superficial     

Contorno ou perda de substância (desgaste)     

Integridade da margem     

	  
Observações: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________ 
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Anexo 3 
 
Avaliação	  Clínica	  de	  Restaurações	  Classe	  II	  a	  Compósito	  com	  
1	  a	  2	  anos	  –	  Grupo	  II 

Ficha de recolha de dados  
Número do Binómio:___ 
Nome do 
Paciente:______________________________________________________
________ 
Nº de 
Utente:________________________________________________________
__________ 
Código do paciente:_______          Sexo:  M     F      Data de 
nascimento:__/__/__                                     
Residência:____________________________________________________
________________ 
Medicação:____________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________ 
Hábitos tabágicos (nº de cigarros por dia):__        Higiene Oral (nº de 
vezes por dia):__ 
CPOs: 

Nº de faces cariadas:__ 
Nº de faces perdidas:__ 
Nº de faces obturadas:__ 

 
Dente:__   Face restaurada:__ 
Data do tratamento: __/__/__      Data da 
observação:__/__/__ 
 

Avaliação Clínica – Critérios da USPHS 
 A B C D 
Reprodução da cor     
Incidência de cárie     
Descoloração da margem cavo-superficial     
Contorno ou perda de substância 
(desgaste) 

    

Integridade da margem     
  



 82 

Anexo 4 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
“Avaliação Clínica de Restaurações Classe II” 

 
 Pretende-se realizar um estudo clínico, em pacientes selecionados nas 
consultas, da Clínica Universitária do Centro Regional das Beiras, da Universidade 
Católica Portuguesa, com o objetivo de avaliação clínica de restaurações classes II a 
compósito, dados que são relevantes ao desenvolvimento de uma tese de monografia, 
no âmbito do Mestrado Integrado em Medicina Dentária. 
 Os dados que constam na ficha clínica serão apenas utilizados pelo 
investigador. 
 A informação recolhida será tratada com a máxima confidencialidade, sendo o 
seu nome codificado e tendo apenas o investigador acesso a essa mesma informação. 
 A investigação tem como responsáveis a Prof.ª Vânia Barros e a estudante 
Diana Bernardo. 
 Eu,___________________________________________________________ 
autorizo que os dados do meu processo sejam usados para este estudo e declaro que 
fui devidamente informado(a) e esclarecido(a). 
 
 Assino este documento de livre e espontânea vontade, estando ciente do seu 
conteúdo. 
  
Viseu, _____ de _______________ de ______ 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 
Participante 
 
 
 
________________________________________________ 
 
 
 Prof. ª Vânia Barros  
 
 
 
 
_______________________ 
 
Diana Bernardo – aluna do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina Dentária  
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Anexo 5 

Associação das variáveis que caracterizam os pacientes incluídos no 
estudo segundo as avaliações das restaurações do grupo 2 
 

Tabela 7 - Avaliação da reprodução da cor segundo o género, dente, higiene 

oral e face restaurada 

 
Reprodução da cor 

P’ A B C 
N % N % N % 

Sexo Feminino 6 31,6% 9 47,4% 4 21,1% 0,550 
Masculino 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Dente Molar 7 53,8% 4 30,8% 2 15,4% 0,060 Pré-Molar 0 0,0% 5 71,4% 2 28,6% 

Higiene 
Oral 

1 3 42,9% 2 28,6% 2 28,6% 
0,752 2 3 33,3% 4 44,4% 2 22,2% 

3 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 
Face 

Mesial 
Não 2 25,0% 5 62,5% 1 12,5% 0,499 
Sim 5 41,7% 4 33,3% 3 25,0% 

Face 
Oclusal 

Não 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 1,000 Sim 6 35,3% 8 47,1% 3 17,6% 
Face 
Distal 

Não 3 37,5% 3 37,5% 2 25,0% 
1,000 Sim 4 33,3% 6 50,0% 2 16,7% 

1 Teste do Qui-Quadrado 
Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05) 

 

Tabela 8 - Avaliação da reprodução da cor segundo a idade e o número de 

cigarros por dia 

 Média Mediana DP P1 

Idade 
A 35,29 32,00 13,15 

0,145 B 27.78 23,00 13,79 
C 43,75 47,00 16,15 

Nº de 
cigarros 
por dia 

A 4,29 0.00 5,35 
0,872 B 2,33 0,00 4,36 

C 7,50 0,00 15,00 
1 Teste de Kruskal-Wallis 
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Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05). 

 

Tabela 9 - Avaliação da incidência de cárie segundo o género, dente, higiene 

oral e face restaurada 

 
Incidência de cárie 

P 1 A B 
N % N % 

Sexo Feminino 15 78,9% 4 21,1% 0,608 
Masculino 1 100,0% 0 0,0% 

Dente Molar 10 76,9% 3 23,1% 0,353 
Pré-Molar 6 85,7% 1 14,3% 

Higiene 
Oral 

1 6 85,7% 1 14,3% 
1,000 2 7 77,8% 2 22,2% 

3 3 75,0% 1 25,0% 
Face 

Mesial 
Não 6 75,0% 2 25,0% 

1,000 Sim 10 83,3% 2 16,7% 
Face 

Oclusal 
Não 2 66,7% 1 33,3% 0,426 
Sim 14 82,4% 3 17,6% 

Face 
Distal 

Não 6 75,0% 2 25,0% 0,429 Sim 10 83,3% 2 16,7% 
1 Teste do Qui-Quadrado 

 

Não se observam quaisquer associações estatisticamente significativas (p ≥ 

.05). 

 

Tabela 10 - Avaliação da incidência de cárie segundo a idade e número de 

cigarros por dia 

 Média Mediana DP P1 

Idade A 31,94 23,00 12,69 0,387 B 40,25 45,00 21,91 
Nº de 

cigarros 
por dia 

A 4,44 0.00 8,11 
0,654 

B 2,50 0,00 5,00 
1 Teste de Mann Whhitney 
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Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05). 

 

Tabela 11 - Avaliação da descoloração da margem cavo-superficial segundo 

a idade e o número de cigarros por dia 

 

Descoloração da margem cavo-
superficial 

P’ A B C 
N % N % N % 

Sexo Feminino 5 26,3% 13 68,4% 1 5,3% 
0,353 Masculino 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Dente Molar 3 23,1% 9 69,2% 1 7,7% 
0,750 Pré-Molar 3 42,9% 4 57,1% 0 0,0% 

Higiene 
Oral 

1 1 14,3% 5 71,4% 1 14,3% 
0,566 2 4 44,4% 5 55,6% 0 0,0% 

3 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 
Face 

Mesial 
Não 2 25,0% 6 75,0% 0 0,0% 

0,791 Sim 4 33,3% 7 58,3% 1 8,3% 
Face 

Oclusal 
Não 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 

1,000 Sim 5 29,4% 11 64,7% 1 5,9% 
Face 
Distal 

Não 3 37,5% 4 50,0% 1 12,5% 0,437 
Sim 3 25,0% 9 75,0% 0 0,0% 

1 Teste do Qui-Quadrado 
 

Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05). 

 

Tabela 12 - Avaliação da descoloração da margem cavo-superficial segundo 

a idade e o número de cigarros por dia 

 Média Mediana DP P1 

Idade 
A 36,17 33,00 15,56 

0,819 B 33,23 32,00 15,04 
C 23,00 23,00 NC 

Nº de 
cigarros 
por dia 

A 1,83 0.00 4,02 
0,148 B 3,08 0,00 4,80 

C 30,00 30,00 NC 
1 Teste de Kruskal-Wallis; NC – Não calculado 
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Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05). 

 

Tabela 13 - Avaliação do contorno ou perda de substância segundo o 

género, dente, higiene oral e face restaurada 

 

Contorno ou perda de substância 
(desgaste) 

P 1 A B 
N % N % 

Sexo Feminino 13 68,4% 6 31,6% 
1,000 Masculino 1 100,0% 0 0,0% 

Dente Molar 10 76,9% 3 23,1% 
0,202 Pré-Molar 4 57,1% 3 42,9% 

Higiene 
Oral 

1 5 71,4% 2 28,6% 
0,683 2 7 77,8% 2 22,2% 

3 2 50,0% 2 50,0% 
Face 

Mesial 
Não 6 75,0% 2 25,0% 0,690 Sim 8 66,7% 4 33,3% 

Face 
Oclusal 

Não 1 33,3% 2 66,7% 
0,202 Sim 13 76,5% 4 23,5% 

Face 
Distal 

Não 6 75,0% 2 25,0% 1,000 
Sim 8 66,7% 4 33,3% 

1 Teste do Qui-Quadrado 
 

Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05). 

 

Tabela 14 - Avaliação do contorno ou perda de substância segundo a idade e 

o número de cigarros por dia 

 Média Mediana DP P1 

Idade A 35,64 27,50 15,81 0,614 
B 28,83 27,50 11,25 

Nº de 
cigarros 
por dia 

A 4,29 0.00 8,52 
0,557 

B 3,50 0,50 5,05 
1 Teste de Mann Whhitney 
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Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05). 

 

Tabela 15 - Avaliação da integridade da margem segundo o género, dente, 

higiene oral e face restaurada 

 
Integridade da margem 

P’ A B C 
N % N % N % 

Sexo Feminino 10 52,6% 8 42,1% 1 5,3% 0,796 
Masculino 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Dente Molar 9 69,2% 3 23,1% 1 7,7% 0,617 Pré-Molar 2 28,6% 5 71,4% 0 0,0% 

Higiene 
Oral 

1 3 42,9% 3 42,9% 1 14,3% 
0,764 2 6 66,7% 3 33,3% 0 0,0% 

3 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 
Face 

Mesial 
Não 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0% 0,796 
Sim 7 58,3% 4 33,3% 1 8,3% 

Face 
Oclusal 

Não 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 0,617 
Sim 10 58,8% 6 35,3% 1 5,9% 

Face 
Distal 

Não 5 62,5% 2 25,0% 1 12,5% 
0,464 Sim 6 50,0% 6 50,0% 0 0,0% 

1 Teste do Qui-Quadrado 
 

Não se observam quaisquer associações estatisticamente 

significativas (p ≥ .05).  

 

Tabela 16 - Avaliação da integridade da margem segundo a idade e o 

número de cigarros por dia 

 Média Mediana DP P1 

Idade 
A 36,17 32,00 15,89 

0,699 B 31,25 27,50 13,72 
C 23,00 23,00 NC 

Nº de 
cigarros 
por dia 

A 2,73 0.00 4,67 
0,143 B 2,63 0,00 4,57 

C 30,00 30,00 NC 
1 Teste de Kruskal-Wallis; NC – Não calculado 

 


