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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a prevalência da sensibilidade pós-

operatória em elementos posteriores restaurados com diferentes tipos de resinas 

compostas e sistemas adesivos; bem como, a influência da idade dos pacientes, 

profundidade e extensão da cavidade dental. Foram realizadas 80 restaurações classe 

I em  17 pacientes por 03 operadores previamente treinados e seguindo as 

recomendações dos fabricantes. Os pacientes foram divididos em 04 grupos: G1 – 

Filtek P90 + Sistema Adesivo P90; G2 – Rok + Adesivo Stae; G3 – P60 + Adesivo 

Adper SE PLUS; G4 – Evolux + Adesivo XPBond. Após 07, 15 e 30 dias, os pacientes 

foram entrevistados e a sensibilidade classificada quanto à intensidade – escala 

númerica de zero a dez, e quanto ao tipo, espontânea ou provocada. Os dados foram 

submetidos aos testes estatísticos:  Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher, 

F(ANOVA) para medidas repetidas, F (ANOVA)  teste t-Student com variâncias iguais 

e teste t-Student com variâncias desiguais (Técnicas de estatística inferencial) - o nível 

de significância utilizado para os testes foi de 5%. Os resultados revelaram que a 

prevalência da sensibilidade pós-operatória foi de aproximadamente 6% da amostra e 

que a média da sensibilidade reduziu com o tempo de avaliação, sendo que a menor 

redução ocorreu da avaliação de 7 dias para as outras avaliações e a menor de 15 

para 30 dias – resultado não significativo estatisticamente. Pode-se concluir que 

quando respeitadas as recomendações dos fabricantes e considerando os aspectos 

morfofisiológicos do substrato dentinário, não se evidenciou influência do tipo de 

sistema restaurador adesivo, idade dos pacientes, profundidade e extensão das 

cavidades dentais na produção de sensibilidade pós-operatória. 

 

 

Palavras-chave: sensibilidade pós-operatória, sistema adesivo, resina composta 
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ABSTRACT 

 

The present study had the objective of evaluate the postoperative sensitivity in 

posterior restorations with different composite resins and adhesive systems; as well as 

the influence of the patient’s age, depth and extent of the dental cavity. There were 

performed 80 class I restorations in 17 patients by 03 previously trained operators, 

following the manufactures’ recommendations. The patients were divided in 4 groups: 

G1 - Filtek P90 + adhesive system P90; G2 – Rok + adhesive system Stae; G3 – P60 

+ adhesive system Adper SE PLUS; G4 – Evolux + adhesive system XPBond. After 07, 

15, and 30 days, the patients were interviewed and their sensitivity was classified 

according to its intensity – scored from 0 to 10, and according to its character – 

spontaneous or provoked. The data was submitted to statistic tests: Pearsons’ Chi-

square tests or Exact Fishers’ test. F(ANOVA) for repeated measures, F (ANOVA) t-

Student test of variance equality and t-Student test of unequal variance (inferential 

statistical analysis techniques) – the level of significance used was 5%. The results 

revealed that the prevalence of postoperative sensitivity was of approximately 6% of 

the sample, and that the sensitivity average decreased with the period of evaluation. 

The smaller variation in sensitivity was seen between the evaluation at day 7 and the 

other evaluations (day 15 and 30), and the smaller reduction was seen from evaluation 

at day 15 to day 30 – this result was not statistically significant. It is possible to 

conclude that when respected manufacturer´s recommendations and considering 

aspects of morphophysiologic dentin, no detectable influence on the type of adhesive 

restorative system, patient ages, depth and extent of dental cavities in the production of 

postoperative sensitivity. 

 

 

Key-words: postoperative sensitivity, adhesive system, composite resin 
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INTRODUÇÃO 

Os preceitos das restaurações diretas para elementos posteriores eram ditados 

pela funcionalidade e longevidade, onde o amálgama era o material de eleição.1 Os 

padrões estéticos do mundo moderno e o aprimoramento dos materiais restauradores 

tornaram as resinas compostas uma alternativa na restauração dental para mimetiza o 

comportamento óptico da estrutura dental.  

Em um passado recente, a utilização da resina composta direta na restauração 

de elementos posteriores era vista com descrença por parte dos cirurgiões-dentistas, 

uma vez que tais compósitos não possuíam propriedades físicas, químicas e 

mecânicas satisfatórias. Com o passar dos tempos esta possibilidade tornou-se 

factível devido a melhorias na performance clínica das resina compostas. 1 

Um fato decisivo no caminho desse aperfeiçoamento foi o surgimento da 

tecnologia adesiva por Buonocore2 e Nakabayashi.3 Inicialmente os sistemas adesivos 

utilizados atuavam através da técnica adesiva convencional e possuiam várias etapas 

preliminares à inserção do compósito, tornando o protocolo mais susceptível a erros.4 

Com a incorporação de monomeros resinosos ácidos à composição dos agentes 

adesivos surge a tecnologia autocondicionante, que eliminou passos da técnica 

adesiva convencional, como lavagem e secagem da cavidade.5 

Apesar dos avanços técnicos e científicos, a sensibilidade pós-operatória ainda 

é um problema presente nos procedimentos restauradores. Pode-se defini-la como 

uma dor de dente associada ao contato com estímulos térmicos, químicos e 

mecânicos, os quais produzem movimentação dos fluidos no interior dos túbulos 

dentinários. 6,7 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a prevalência e incidência da 

sensibilidade pós-operatória em elementos posteriores restaurados com diferentes 

tipos de resinas compostas e sistemas adesivos; bem como, a influência da idade dos 

pacientes, profundidade e extensão da cavidade dental.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é um ensaio clínico cego, uma vez que pacientes e 

avaliadores desconheciam em quais dentes os materiais restauradores foram 

empregados. (Protocolo de aprovação no Comitê de Ética do CISAM – 

0003.1.250.000_10). 

Para realização da pesquisa, foram confeccionadas 80 restaurações em 

cavidades oclusais tipo Classe I – molares e pré-molares, em dezesseis pacientes, 05 

homens e 11 mulheres, com faixa etária entre 23 e 46 anos, selecionados, a partir de 

demanda espontânea, nas Clínicas do Centro Integrado de Saúde Amaury de 

Medeiros (CISAM). Os pacientes foram divididos em 04 grupos (cada grupo com 20 

dentes): G1 – Filtek P90 + Sistema Adesivo P90; G2 – Rok + Adesivo Stae; G3 – P60 

+ Adesivo Adper SE PLUS; G4 – Evolux + Adesivo XPBond. No Quadro 01 observa-se 

a sequência clínica de acordo com os grupos. 

Os critérios de inclusão dos pacientes na pesquisa foram: ser maior de 21 

anos; ter pelo menos quatro dentes posteriores em oclusão funcional normal com, no 

mínimo, uma cúspide de elementos dentários sadios ou satisfatoriamente restaurados. 

Nessa fase, tomadas radiográficas periapicais e/ou interproximais foram realizadas 

com a finalidade de auxiliar o diagnóstico da profundidade cavitária. (Quadro 02) 

Inicialmente os pacientes passaram por uma sessão clínica de orientação oral 

sobre hábitos alimentares – influência de uma dieta rica em açúcares e alimentos 

pigmentados; bem como, higiene oral, através da demonstração de técnicas de 

escovação e uso do fio dental. Esta etapa orientou os pacientes quanto aos 

conhecimentos necessários para promoção e manutenção da saúde bucal. 

As restaurações foram realizadas por 03 operadores, previamente treinados 

quanto à técnica restauradora preconizada pelos fabricantes dos materiais  

restauradores empregados. O isolamento absoluto com uso do dique de borracha foi 

rotina para todos os procedimentos restauradores. Antes dessa manobra, sob luz 

natural, ocorreu a escolha da cor da resina composta a ser utilizada, tomando-se por 

base a cor do dente a ser restaurado.  

Os preparos cavitários foram executados com o auxílio de brocas diamantadas 

(SSWhite) n° 1014, 1015 e 1016 e/ou laminadas tipo carbide (KGSorensen) n° 1/2, 1, 

2 e 3, em alta e/ou baixa rotação sob refrigeração que foram trocadas a cada 05 

preparos para manutênção da eficiência de corte8, a fim de obter cavidades 
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conservadoras, com ângulos internos arredondados, ângulo cavosuperficial não 

biselado. Este procedimento foi guiado pelo emprego de uma solução evidenciadora 

de cárie a base de fucsina básica 0,5%, com o objetivo de limitar-se à remoção do 

tecido cariado ou restauração defeituosa pré-existente. Os preparos foram 

classificados em relação à extensão e profundidade de acordo com ficha clínica 

específica. 

Após os procedimentos de preparo cavitário e isolamento do campo  

operatório, foi realizada profilaxia com pedra pomes (Pedra Pomes Ultrafina/SSWhite) 

e água com auxílio de uma escova de Robinson (KGSorensen). Seqüencialmente, 

após a lavagem e secagem da cavidade, procedeu-se a confecção da restauração 

seguindo-se  as recomendações dos fabricantes, quanto ao emprego  do sistema 

adesivo e da resina composta a serem utilizados, os quais  encontram-se distribuídos 

por grupo no Quadro 03. O Quadro 04 traz informações a cerca da composição dos 

materiais restauradores empregados, e o Quadro 05, informações sobre os sistemas 

adesivos utilizados. 

Concluídas as restaurações, a análise oclusal foi realizada com auxílio de um 

carbono de articulação (Contacto Dupla Face/Angelus), o qual objetivou indicar as 

possíveis interferências e contatos prematuros por excesso de material, as quais 

foram removidas com o uso de brocas diamantadas para acabamento n° 2200 e 2112 

(KGSorensen). A finalização da restaurações foi executada, em uma consulta 

posterior, no mínimo 24h após o procedimento, com o auxílio de brocas diamantadas 

para acabamento n° 2200 e 2112 (KGSorensen) e pontas siliconadas abrasivas 

(Enhance/Dentsply Caulk) sem refrigeração, empregadas em associação com pastas 

para polimento (Diamond/FGM), não sendo aplicado qualquer selante de superfície. 

Os pacientes foram questionados a respeito da sensibilidade pós-operatória 

associada aos elementos tratados através de uma escala numérica verbal9, que, 

quando existente, foi classificada quanto à intensidade – escala de 11 pontos, e ao 

tipo, espontânea ou provocada. Esta avaliação foi realizada em 03 períodos, após 07, 

15 e 30 dias. 

 Para análise dos dados foram obtidas distribuições absolutas, percentuais e as 

medidas estatísticas: média, desvio padrão e mediana (Técnicas de estatística 

descritiva) e foram utilizados os testes estatísticos: Qui-quadrado de Pearson ou 

Exato de Fisher, quando as exigências para utilização do teste não foram verificadas - 

N menor que 20 ou se alguma das células da tabela de contingência apresentar valor 

menor que 5, opta-se pelo Exato de Fisher, F(ANOVA) para medidas repetidas, F 
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(ANOVA)  teste t-Student com variâncias iguais e teste t-Student com variâncias 

desiguais (Técnicas de estatística inferencial).  

 A escolha do teste F(ANOVA) foi devido à ausência de técnicas alternativas 

(tipo teste não paramétrico) para a comparação de medidas repetidas e que estejam 

inseridas nos programas estatísticos, acrescido da sua robustez em relação à 

ausência da normalidade ou da heterogeneidade das variâncias.10 A verificação da 

hipótese de igualdade de variâncias foi realizada através do teste F de Levene. 

O programa estatístico utilizado para digitação dos dados e obtenção dos 

cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 

15. 
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RESULTADOS 

 Após a restauração de 80 elementos dentais, observou-se que a prevalência 

da sensibilidade pós-operatória foi de aproximadamente 6% da amostra. Em relação 

aos grupos, observa-se que os grupos 1 e 3 apresentaram sensibilidade de 15% e 

10% respectivamente. Nos grupos 2 e 4, os pacientes não relataram presença de 

sensibilidade pós-operatória.  

Na Tabela 1 apresenta-se os dados da faixa etária e sexo segundo o grupo. 

Verifica-se que: no grupo total a maior freqüência correspondeu aos pacientes com 26 

a 29 anos (40,0%), seguido dos que tinham 30 anos ou mais (35,0%) e 20 a 25 anos 

(25,0%); a maioria (80,0%) dos pacientes era do sexo feminino; a análise dos grupos 

revelou que os mesmos são homogêneos. 

Na Tabela 2 são apresentadas as estatísticas da sensibilidade após a 

restauração segundo o tempo de avaliação no total e as das diferenças entre as 

avaliações. Desta tabela se destaca que: a média da sensibilidade reduziu com o 

tempo de avaliação, sendo que a menor redução ocorreu da avaliação de 7 dias para 

as outras avaliações e a menor de 15 para 30 dias. 

Na Tabela 3 destaca-se que: na avaliação com 7 dias a média da sensibilidade 

foi nula no grupo Evolux (0,00), 0,25 no grupo ROK e variou de 0,75 a 0,90 nos outros 

dois grupos (P90  e P60). As medias foram nulas nas avaliações com 15 dias e 30 

dias nos grupos P90 e ROK; na avaliação com 15 dias a média mais elevada (0,45) 

foi registrada no grupo P60. As médias da sensibilidade aumentaram com o tempo de 

avaliação no grupo Evolux enquanto que nos demais grupos houve redução no valor 

da média da avaliação de 7 para 15 dias (p > 0,05).  

Na Tabela 4 destaca-se que: em cada uma das faixas etárias as médias da 

sensibilidade reduziram da avaliação de 7 para 15 dias; na faixa etária de 26 a 29 

anos a média foi 0,31 na avaliação com 7 dias e foi nula nas outras duas avaliações; 

na faixa de 20 a 25 anos a média foi 0,50 na avaliação com 7 dias, reduziu para 0,15 

com 15 dias e aumentou para 0,40 na avaliação com 30 dias; na faixa 30 anos ou 

mais a média reduziu com o tempo de avaliação, sendo 0,64 na avaliação com 7 dias 

e 0,07 na avaliação com 30 dias (p > 0,05). 

No estudo comparativo entre o tamanho da cavidade (Tabela 5) se destaca em 

relação à sensibilidade: as médias da sensibilidade foram um pouco mais elevadas 

quando a cavidade era média / profunda do que rasa nas avaliações com 7 e com 15 

dias, enquanto que na avaliação com 30 dias a média foi mais elevada quando a 

cavidade era rasa do que profunda, sem diferenças significativas entre os tamanhos 

da cavidade em nenhuma das avaliações. As médias da sensibilidade reduziram com 
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o tempo de avaliação entre os dentre com cavidade média/profunda e nos dentes com 

cavidade rasa houve redução da avaliação de 7 para 15 dias (0,45 para 0,13) e um 

pequeno acréscimo de 15 para 30 dias (0,13 para 0,17) (p>0,05).  

As médias das variações de 7 dias para 15 dias foram aproximadas entre os 

tamanhos da cavidade, enquanto que para as outras duas variações as médias foram 

mais elevadas correspondentemente mais elevadas entre os dentes com cavidade 

média/profunda do que rasa (p>0,05). 

Na Tabela 6 destaca-se que: as médias da sensibilidade foram nulas entre as 

cavidades com menos de 1/3 em qualquer uma das avaliações e nas avaliações com 

15 e 30 dias entre as cavidades com 1/3; em qualquer avaliação as médias da 

sensibilidade foram correspondentemente mais elevadas nas cavidades com mais de 

1/3 (p > 0,05).   
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DISCUSSÃO 

 Após a confecção de restaurações em resina composta direta, a sensibilidade 

pós-operatória pode surgir como sintoma. Unemori et al.11 relataram que a 

sensibilidade surgiu em 33% dos 456 elementos restaurados por diversos operadores; 

Casselli e Martins12 relataram sensibilidade em 47% dos 104 dentes, com um único 

operador; Arhu et al.13 observaram 0% de sensibilidade em 82 dentes restaurados por 

um operador. No presente estudo, oitenta elementos dentais foram restaurados por 03 

operadores e aproximadamente 6% apresentaram sensibilidade pós-operátoria. 

Apesar de três operadores terem participado dos procedimentos restauradores, a 

realização de uma etapa preliminar para nivelamento e padronização dos protocolos 

revelou ser fundamental para o baixo índice de sensibilidade.  

 O tecido dentinário é formado por túbulos, os quais apresetam-se em maior 

densidade e diâmetro, à medida que se aproxima da polpa dental, logo se observa 

uma maior permeabilidade. Com o envelhecimento da dentina - funcional e fisiológico, 

pode ocorrer aposição de dentina tubular e precipitação de sais minerais, culminando 

na obturação total ou parcial dos túbulos dentinários. Assim, em pacientes jovens e/ou 

cavidades porfundas, os efeitos do preparo cavitário e dos procedimentos 

restauradores possuem maior chance de causar sensibilidade pós-operatória.14,15,16 

Em estudo publicado em 2009, Auschill et al.17 relataram que a profundidade da 

cavidade foi um fator estatisticamente relevante para o surgimento da sensibilidade 

pós-operatória. No entanto, na presente pesquisa, corroborando os achados Casselli e 

Martins12 e Wegehaupt et al.18, a profundidade não revelou ser um fator 

estatisticamente relevante na determinação da sensibilidade pós-operatória. No 

presente estudo, os resultados revelaram não haver associação entre a sensibilidade 

pós-operatória e as variáveis idade, profundidade e extensão das cavidades. Tais 

achados podem ser atribuídos à atenção dispensada aos preparos cavitários - brocas 

diamantadas com eficiência de corte, as quais eram descartadas a cada cinco 

preparos, refrigeração abundante da dentina e criterioso preparo para o protocolo 

adesivo, uma vez que nenhum dos pacientes necessitou de anestesia local para 

realização dos procedimentos.8,19 

Os materiais resinosos são formados por monômeros, os quais, após ativados, 

agrupam-se em polímeros, gerando redução volumétrica - contração de polimerização, 

que produz tensões na interface adesiva. Este fenômeno sofre efeito do fator de 

configuração cavitária – fator C, bem como, do tipo e da porcentagem da matriz 

resinosa do composto.1 A maioria dos compostos resinosos deriva do metacrilato, o 
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qual pode produzir contração volumétrica de 1,5% a 5% , logo os compostos a base 

de silorano surgiram como alternativa, uma vez que possuem contração da ordem 

0,99%.20,21 No presente estudo, todas as cavidades foram do tipo Classe I, logo optou-

se pela técnica de inserção incremental, para maior controle sobre a contração de 

polimerização – recomendação dos fabricantes das 04 resinas compostas. Os 

resultados revelaram não haver diferença entre os grupos (p>0,05), os quais possuiam 

resinas compostas derivadas do metacrilato: ROK – SDI, Filtek P60 – 3M/ESPE, 

Evolux – DENTSPLY; e do silorano: P90 – 3M/ESPE. A polimerização dos compostos 

resinosos produz tensões, seja a matriz de silorano ou metacrilato, no entanto 

acredita-se que tais tensões não representam efetiva ameaça na produção de 

sensibilidade pós-operatória, desde que seja respeitada a técnica de inserção 

incremental, a fim de produzir menor estresse na interface adesiva.22,23,24  

Durante a realização do protocolo adesivo, os sistemas adesivos convencionais 

promovem a remoção total da smear layer e exposição das fibras colágenas, que 

desidratadas entram em colapso e comprometem a formação da camada híbrida. Em 

contrapartida, os sistemas autocondicionantes preservam parte da smear layer – 

smear plug, e promovem a impregnação do substrato à medida que desmineralizam, 

logo não alteram o gradiente de concentração dos túbulos dentinários.4,25,26 De acordo 

com a recomendação dos fabricantes para os adesivos autocondicionantes, realizou-

se uma etapa preliminar de condicionamento ácido do esmalte, que não comprometeu 

o desempenho de tais sistemas, uma vez que na presente pesquisa, os resultados 

revelaram não haver diferença estatisticamente significante entre os grupos que 

utilizaram sistemas adesivos total-etching e self-etching, ratificando os achados de 

Perdigão, Geraldeli e Hodges; 20034, Perdigão et al., 200428; Martins e Casselli, 

200612. Tal constatação pode ser atribuída à criteriosa atenção que os operadores 

dispensaram ao realizar os protocolos adesivos, os quais seguiram estritamente as 

recomendações expressas pelos fabricantes.8,28,29,30 

A seleção dos pacientes para a presente pesquisa possuía como critério de 

inclusão a necessidade de tratamento restaurador em pelo menos quatro elementos 

dentais, logo cada elemento recebeu um tipo de resina composta e sistema adesivo. A 

finalidade desta restrição é que cada paciente tornou-se seu próprio controle, pois os 

dentes estavam sujeitos às mesmas condições ambientais. Esta conduta ratificou os 

achados científicos explanados neste estudo, uma vez que a sensibilidade pós-

operatória revelou-se independente da faixa etária, tipo de dente, profundidade e 

extensão da cavidade, tipo de sistema adesivo e tipo de resina composta. Assim, 

acredita-se que surgimento da sensibilidade pode ser atribuída ao limiar e à 
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subjetividade da dor, que são critérios particulares, bem como, ao potencial de 

agressão das substâncias empregadas sobre o substrato dentinário. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que quando respeitadas as recomendações dos fabricantes e 

considerando os aspectos morfofisiológicos do substrato dentinário, não se evidenciou 

influência do tipo de sistema restaurador adesivo, idade dos pacientes, profundidade e 

extensão das cavidades dentais na produção de sensibilidade pós-operatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

APÊNDICE A - QUADROS 

Quadro 01 – Procedimentos adesivos de acordo com os grupos. 

G1 – P90 + Adesivo 

P90 

(Autocondicionante) 

1. Condicionamento do esmalte por 15 segundos; 

2. lavar e secar a cavidade;  

3. aplicar o primer da Filtek P90 ativamente por 15 segundos; 

4. fotopolimerizar o primer por 10 segundos; 

5. aplicar o adesivo, em seguida, jato de ar; 

6. fotopolimerizar o adesivo por 10 segundos; 

7. aplicar a resina Filtek P90 em incrementos de até 2,5mm e 

polimerizar por 40 segundos cada incremento; 

G2 – ROK + Stae 

(Convencional) 

1. Condicionar a cavidade com ácido por 20 segundos;  

2. lavar e secar a cavidade;  

3. aplicar o adesivo Stae, em seguida, jato de ar; 

4. fotopolimerizar por 10 segundos; 

5. inserir Rok em incrementos de 2mm ou menos; 

6. fotopolimerizar por 20 segundos os incrementos de até 2mm; 

G3 – P60 + Adper SE 

Plus 

(Autocondicionante) 

1. Condicionamento do esmalte por 15 segundos; 

2. lavar e secar a cavidade; 

3. aplicar o líquido A até formar uma camada vermelha; 

4. aplicar o líquido B até desaparecer a cor vermelha; 

5. jato de ar; 

6. aplicar novamente o líquido B; 

7. secar a cavidade e fotopolimerizar por 10 segundos; 

8. inserção de incrementos de até 2,5mm e fotopolimerizar por 20 

segundos. 

G4 – EvoluX + XP 

Bond 

(Convencional) 

1. Condicionar a cavidade com ácido por 20 segundos;  

2. lavar e secar a cavidade;  

3. aplicar o adesivo XPBond, em seguida, jato de ar; 

4. fotopolimerizar por 10 segundos; 

5. inserir EvoluX em incrementos de 2mm ou menos; 

6. 6. fotopolimerizar por 20 segundos os incrementos de até 2mm; 

Quadro 02 – Procedimentos de proteção pulpar de acordo com a profundidade das 
cavidades. 

Cavidade Profundidade da Cavidade Proteção Pulpar 

Rasa 0,5 — 1,0 mm da junção 
amelodentinária 

Sistema Adesivo Dentinário 
(Camada Híbrida) 

Média  Mais de 1,0 mm de dentina 
remanescente entre o assoalho 

da cavidade e a polpa 

Sistema Adesivo Dentinário 
(Camada Híbrida) 

Profunda Até 0,5 mm de dentina 
remanescente entre o assoalho 

da cavidade e a polpa 

Cimento de Ionômero de Vidro 
(CIV) + Sistema Adesivo 

Muito Profunda 0,5 mm ou menos de dentina 
remanescente entre o assoalho 

da cavidade e a polpa 

Cimento de Hidróxido de Cálcio 
[Ca(OH)2] +CIV + Sistema 

Adesivo 

Exposição Pulpar -------------------------- Solução de Ca(OH)2 + Ca(OH)2 
pó + Cimento de Ca(OH)2 + CIV 

+ Sistema Adesivo 
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Quadro 03 - Distribuição dos sistemas restauradores por grupo. 

Grupo Resina Composta Sistema Adesivo Lote - Resinas 

G1 Filtek P90 Sistema Adesivo Silorano 
próprio 3M ESPE 

N136711 N130171 

G2 Rok Sistema Adesivo Stae 82907 

G3 P60 Adesivo Autocondicionante 
3M ESPE Adper SE Plus 

9UW; N155323; 
N148000  

G4 Evolux Adesivo XP Bond  Dentsply 130648B; 130649B; 
128995B; 133469B 

 

Quadro 04 - Composição dos materiais restauradores estudados. 

Grupo Tamanho e tipo das 
partículas 

inorgânicas 

Percentagem de 
volume/volume de 

peso 

Matriz 
Orgânica 

Classificação 

G1 

P90 + Adesivo 
P90  

0,4 µm Quartzo e 
Fluoreto de Ítreo 

76% por peso Silorano Microhíbrida 

G2 

ROK + Stae 

40nm-2,5 µm Quartzo 67,7 por volume 
82,3% por peso 

Bis – GMA 
UDMA 

Bis – EMA 

Híbrida 

G3 

P60 + Adper 
SE Plus 

0,19-3.3µm Zircônia e 
Sílica 

61% por volume Bis – GMA 

UDMA 

Híbrida 

G4 - EvoluX 0,02 – 3,0 µm(média 
0,8) 

Sílica,BABG,BAFG 

58% por volume 
77% por peso 

Bis – EMA 

TEGDMA 

Nanohíbrida 

 

Quadro 05 - Composição dos sistemas adesivos estudados. 

Grupo Soluto Carga Solvente Número de 
lote 

G1 – P90 + 
Adesivo P90 

Partículas de sílica 
tratadas com Silano 

---------- Água e Etanol N139733; 9BK 

G2 – ROK + 
Stae 

UDMA Dióxido de 
silicone 

Acetona 82907 

G3 – P60 + 
Adper SE 

Plus 

UDMA, TEGDMA 

TMPTMA, MHP, HEMA 

Nanopartículas 
de zircônia 

Água 915900548 

G4 – EvoluX 
+ XP Bond 

---------- ---------- Acetona 352667C 
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APÊNDICE B: TABELAS 

Tabela 01 – Avaliação da faixa etária e sexo segundo o grupo. 

 Grupo   

Variável P90 ROK P60 Evolux Grupo Total Valor de p 

 n % n % n % N % n %  

TOTAL 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 80 100,0  

• Faixa etária 
           

20 a 25 5 25,0 5 25,0 5 25,0 5 25,0 20 25,0 p(1) = 1,000 

26 a 29 8 40,0 8 40,0 8 40,0 8 40,0 32 40,0  

30 ou mais 7 35,0 7 35,0 7 35,0 7 35,0 28 35,0  

• Sexo 
           

Masculino 4 20,0 4 20,0 4 20,0 4 20,0 16 20,0 p(2) = 1,000 

Feminino 16 80,0 16 80,0 16 80,0 16 80,0 64 80,0  

(1): Através do teste Qui-quadrado de Pearson.      (2): Através do teste Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 02 – Estatísticas da sensibilidade após a restauração segundo o tempo de 
avaliação e diferenças. 

 Tempo de avaliação 

Variável Média Mediana Desvio Mínimo Máximo 

   Padrão   

• Tempo de avaliação 
     

7 dias 0,48 0,00 1,76 0 9 

15 dias 0,15 0,00 0,78 0 5 

30 dias 0,13 0,00 0,91 0 8 

Valor de p p(1) = 0,078     

• Diferenças 
     

7 dias – 15 dias 0,33 0,00 1,34 -3 5 

7 dias – 30 dias 0,35 0,00 1,89 -8 8 

15 dias – 30 dias 0,03 0,00 0,80 -5 4 

(1): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetidas. 
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Tabela 03 – Estatísticas da sensibilidade após a restauração segundo o grupo. 

 Grupo  

Avaliação P90 ROK P60 Evolux Valor de p 

 Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana)  

7 dias 0,75 ± 1,83 (0,00) 0,25 ± 1,12 (0,00) 0,90 ± 2,77 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) p(1) = 0,332 

15 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,45 ± 1,39 (0,00) 0,15 ± 0,67 (0,00) p(1) = 0,220 

30 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,10 ± 0,31 (0,00) 0,40 ± 1,79 (0,00) p(1) = 0,460 

Valor de p p(2) = 0,083 p(2) = 0,330 p(2) = 0,163 p(2) = 0,330  

Diferenças      

7 dias – 15 dias 0,75 ± 1,83 (0,00) 0,25 ± 1,12 (0,00) 0,45 ± 1,39 (0,00) -0,15 ± 0,67 (0,00) p(1) = 0,190 

7 dias – 30 dias 0,75 ± 1,83 (0,00) 0,25 ± 1,12 (0,00) 0,80 ± 2,46 (0,00) -0,40 ± 1,79 (0,00) p(1) = 0,155 

15 dias – 30 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,35 ± 1,09 (0,00) -0,25 ± 1,12 (0,00) p(1) = 0,122 

(1): Através do teste F(ANOVA).      (2): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetidas. 

 

 

 

Tabela 04 – Estatísticas da sensibilidade após a restauração segundo a faixa etária. 

 Faixa etária  

Avaliação 20 a 25 anos 26 a 29 anos 30 ou mais Valor de p 

 Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana)  

7 dias 0,50 ± 1,54 (0,00) 0,31 ± 1,23 (0,00) 0,64 ± 2,36 (0,00) p(1) = 0,770 

15 dias 0,15 ± 0,67 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,32 ± 1,19 (0,00) p(1) = 0,286 

30 dias 0,40 ± 1,79 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,07 ± 0,26 (0,00) p(1) = 0,282 

Valor de p p(2) = 0,581 p(2) = 0,161 p(2) = 0,162  

Diferenças     

7 dias – 15 dias 0,35 ± 1,73 (0,00) 0,31 ± 1,23 (0,00) 0,32 ± 1,19 (0,00) p(1) = 0,995 

7 dias – 30 dias 0,10 ± 2,45 (0,00) 0,31 ± 1,23 (0,00) 0,57 ± 2,10 (0,00) p(1) = 0,694 

15 dias – 30 dias -0,25 ± 1,12 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,25 ± 0,93 (0,00) p(1) = 0,096 

(1): Através do teste F(ANOVA).      (2): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetidas. 
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Tabela 05 – Estatísticas da sensibilidade após a restauração segundo a profundidade 
da cavidade. 

 Profundidade da cavidade  

Avaliação Rasa Média/ Profunda Valor de p 

 Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana)  

7 dias 0,45 ± 1,67 (0,00) 0,52 ± 1,95 (0,00) p(1) = 0,876 

15 dias 0,13 ± 0,68 (0,00) 0,19 ± 0,96 (0,00) p(1) = 0,776 

30 dias 0,17 ± 1,10 (0,00) 0,04 ± 0,19 (0,00) p(1) = 0,538 

Valor de p p(2) = 0,227 p(2) = 0,180  

Diferenças    

7 dias – 15 dias 0,32 ± 1,41 (0,00) 0,33 ± 1,21 (0,00) p(1) = 0,969 

7 dias – 30 dias 0,28 ± 1,96 (0,00) 0,48 ± 1,78 (0,00) p(1) = 0,660 

15 dias – 30 dias -0,04 ± 0,81 (0,00) 0,15 ± 0,77 (0,00) p(1) = 0,326 

(*): Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais.     (2): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetidas. 

 

 

Tabela 06 – Estatísticas da sensibilidade após a restauração segundo a extensão da 
cavidade bucal. 

 Extensão da cavidade  

Avaliação Menor que 1/3 Igual a 1/3 Maior que 1/3 Valor de p 

 Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana) Média ± DP (Mediana)  

7 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,42 ± 1,44 (0,00) 0,67 ± 2,12 (0,00) p(1) = 0,368 

15 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,24 ± 0,99 (0,00) p(1) = 0,398 

30 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,20 ± 1,15 (0,00) p(1) = 0,623 

Valor de p ** p(2) = 0,339 p(2) = 0,135  

Diferenças     

7 dias – 15 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,42 ± 1,44 (0,00) 0,43 ± 1,55 (0,00) p(1) = 0,485 

7 dias – 30 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,42 ± 1,44 (0,00) 0,47 ± 2,31 (0,00) p(1) = 0,655 

15 dias – 30 dias 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,00 ± 0,00 (0,00) 0,04 ± 1,02 (0,00) p(1) = 0,976 

(**): Não foi possível determinar devido à ocorrência de freqüências nulas. 

(1): Através do teste F(ANOVA).      (2): Através do teste F(ANOVA) para medidas repetidas. 
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APÊNDICE C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: Avaliação da sensibilidade pós-operatória em restaurações Classe I. 

Local 

Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), Recife - PE 

 Pesquisador responsável: 

Dr. Renan Menezes Cardoso 

Dr. Cláudio Heliomar Vicente da Silva 

Esta é uma pesquisa que tem como título “Avaliação da sensibilidade pós-

operatória em restaurações Classe I”,  e tem por objetivo avaliar a sensibilidade pós-

operatória e o desempenho das restaurações com quatro tipos de resina composta: Filtek TM 

P90(3M ESPE); Filtek TM P60 (3M ESPE); Rok (SDI); e Evolux (Dentsply), quando 

empregadas para restaurar dentes posteriores (molares e/ou pré-molares). Após a restauração 

dos dentes, serão realizadas avaliações para identificar a intensidade e o tipo de sensibilidade 

pós-operatória em 03 períodos: 07, 15 e 30 dias. Todos os materiais e técnicas a serem 

empregadas são de uso rotineiro na prática restauradora odontológica, sendo os riscos 

inerentes aos procedimentos odontológicos de rotina. Não há nenhum produto novo ou nova 

técnica sendo testados. Esta pesquisa ajudará o Cirurgião-Dentista a escolher o melhor 

material a ser utilizado nos indivíduos e com isso evitará trocas de restaurações. As 

informações colhidas serão bastante úteis para a identificação de possíveis falhas clínicas 

relacionadas aos materiais a serem usados na pesquisa. Qualquer participante desta pesquisa 

não terá nenhum benefício financeiro, mas receberá orientações quanto aos cuidados á 

higiene bucal e controle da dieta para prevenção da cárie dentária e doenças da gengiva, bem 

como tratamento odontológico restaurador de boa qualidade. Qualquer dúvida será 

respondida pelo pesquisador. Todas as informações colhidas através dessa pesquisa serão 

estritamente confidenciais. Porém, os dados obtidos - documentação fotográfica, exames 

efetuados e quaisquer outras informações do planejamento de diagnóstico e/ou tratamento - 

poderão ser usados em congressos e publicações para fins de ensino e de divulgação 

científica, desde que não sejam identificados. Dessa forma poderão ser compartilhados com 

outros centros de estudos. 

 A decisão de participação ou não nesta pesquisa, em nada influenciará o seu 

tratamento e/ou relacionamento com os profissionais envolvidos. Podendo haver livre 

desistência a qualquer momento, sem que haja quaisquer prejuízos a tratamentos futuros ou 

relacionamento com os profissionais da instituição.  

 Qualquer outra dúvida ou explicação adicional pode ser tirada com o responsável, 

através dos telefones: (81) XXXX.8344 - Universidade Federal de Pernambuco, (81) 
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XXXX.1549 - Dr. Renan Menezes Cardoso ou (81) XXXX.7729 - Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da CISAM. 

 Este termo será assinado em duas vias, uma ficará de posse do pesquisador 

responsável e outra do participante. 

Sendo assim, Eu,_______________________________________________________ 

____________________________________________________________, concordo em 

participar do projeto de pesquisa intitulado: “Avaliação da sensibilidade pós-operatória em 

restaurações Classe I”, bem como, permito a execução de diagnóstico, planejamento, 

fotografias e tratamento em minha pessoa, por intermédio do responsável ou participantes 

envolvidos nesta pesquisa. 

Nesses termos, assinamos.          Recife, ____ de __________________de 20____. 

 

 

_________________________________            _______________________________ 

                   Paciente (RG:                         )                         Pesquisador Responsável  

 

                       

            _________________________________            _______________________________ 

                          Testemunha 1                                                       Testemunha 2 
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ANEXOS 

ANEXO A: NORMAS DA REVISTA OPERATIVE DENTISTRY 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

New Instructions as of 1 September 2011 

ATTENTION ALL AUTHORS - As of 9 Aug 2011, all submitted manuscripts will 

be subject to the possibility of e-publication only. Starting with Issue 1 of Volume 37 

(2012) we will be assigning 3-5 articles to each issue that will be published 

exclusively at our online journal www.jopdentonline.org. These e-pub articles will be 

paginated with an "e" prefix and will carry a fully citable doi number. If you are not 

interested in the possibility of having your paper published only electronically, please 

do not submit your manuscript to us. Your authorization to allow us to e-publish will 

help us to publish manuscripts even faster than we have in the past. Our goal is to 

have a manuscript through the review process (submission to acceptance) in 2 

months and from acceptance to publication within 2 months. 

Please feel free to send any questions about this policy to editor@jopdent.org. 

Operative Dentistry requires electronic submission of all manuscripts. All submissions 

must be sent to Operative Dentistry using the Allen Track upload site. Your 

manuscript will only be considered officially submitted after it has been approved 

through our initial quality control check, and any problems have been fixed. You will 

have 6 days from when you start the process to submit and approve the manuscript.  

After the 6 day limit, if you have not finished the submission, your submission will be 

removed from the server.  You are still able to submit the manuscript, but you must 

start from the beginning. Be prepared to submit the following manuscript files in your 

upload: 

• A Laboratory or Clinical Research Manuscript file must include: 

o a title 

o a running (short) title 

o a clinical relevance statement 

o a concise summary (abstract) 

o introduction, methods & materials, results, discussion and conclusion 

o references (see Below) 

o The manuscript MUST NOT include any: 

� identifying information such as: 

� Authors 
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� Acknowledgements 

� Correspondence information 

� Figures 

� Graphs 

� Tables 

• An acknowledgement, disclaimer and/or recognition of support (if applicable) 

must in a separate file and uploaded as supplemental material. 

• All figures, illustrations, graphs and tables must also be provided as individual 

files.  These should be high resolution images, which are used by the editor in 

the actual typesetting of your manuscript. Please refer to the instructions below 

for acceptable formats. 

• All other manuscript types use this template, with the appropriate changes as 

listed below. 

Complete the online form which includes complete author information and select 

the files you would like to send to Operative Dentistry. Manuscripts that do not meet 

our formatting and data requirements listed below will be sent back to the 

corresponding author for correction. 

GENERAL INFORMATION 

• All materials submitted for publication must be submitted exclusively to 

Operative Dentistry. 

• The editor reserves the right to make literary corrections. 

• Currently, color will be provided at no cost to the author if the editor deems it 

essential to the manuscript. However, we reserve the right to convert to gray 

scale if color does not contribute significantly to the quality and/or information 

content of the paper. 

• The author(s) retain(s) the right to formally withdraw the paper from 

consideration and/or publication if they disagree with editorial decisions. 

• International authors whose native language is not English must have their work 

reviewed by a native English speaker prior to submission. 

• Spelling must conform to the American Heritage Dictionary of the English 

Language, and SI units for scientific measurement are preferred. 

• While we do not currently have limitations on the length of manuscripts, we 

expect papers to be concise; Authors are also encouraged to be selective in 

their use of figures and tables, using only those that contribute significantly to 

the understanding of the research. 
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• Acknowledgement of receipt is sent automatically. If you do not receive such an 

acknowledgement, please contact us at editor@jopdent.org rather than 

resending your paper. 

• IMPORTANT: Please add our e-mail address to your address book on your 

server to prevent transmission problems from spam and other filters. Also make 

sure that your server will accept larger file sizes. This is particularly important 

since we send page-proofs for review and correction as .pdf files. 

REQUIREMENTS 

• FOR ALL MANUSCRIPTS 

  

1. CORRESPONDING AUTHOR must provide a WORKING / VALID e-

mail address which will be used for all communication with the journal.  

NOTE: Corresponding authors MUST update their profile if their e-mail 

or postal address changes. If we cannot contact authors within seven 

days, their manuscript will be removed from our publication queue. 

2. AUTHOR INFORMATION must include: 

� full name of all authors 

� complete mailing address for each author 

� degrees (e.g. DDS, DMD, PhD) 

� affiliation (e.g. Department of Dental Materials, School of 

Dentistry, University of Michigan) 

3. MENTION OF COMMERCIAL PRODUCTS/EQUIPMENT must include: 

� full name of product 

� full name of manufacturer 

� city, state and/or country of manufacturer 

4. MANUSCRIPTS AND TABLES must be provided as Word files.  Please 

limit size of tables to no more than one US letter sized page. (8 ½ ” x 

11”) 

5. ILLUSTRATIONS, GRAPHS AND FIGURES 

                            Photographs submitted to Operative dentistry must be unretouched.  

                           They may be cropped, annotated and/or aggregated with other 

photos, but each photo must remain unretouched.  



 

 

31 

                            Illustrations, graphs and figures must be provided 

as TIFF or JPEG files with the following parameters: 

� line art (and tables that are submitted as a graphic) must be 

sized with the short edge being no shorter than 5 inches.  It 

should have a minimum resolution of 600 dpi and a maximum 

resolution of 1200 dpi.  This means the shortest side should be 

no smaller than 3000 pixels. 

� gray scale/black & white figures must be sized with the short 

edge being no shorter than 5 inches.  It should have a minimum 

resolution of 300 dpi and a maximum of 400 dpi.  This means the 

shortest side should be no smaller than 1500 pixels. 

� color figures must be sized with the short edge being no shorter 

than 3.5 inches.  It should have a minimum resolution of 300 dpi 

and a maximum of 400 dpi.  This means that the shortest side 

should be no smaller than 1050 pixels. 

� color photographs must be sized with the short edge being no 

shorter than 3.5 inches.  It should have a minimum resolution of 

300 dpi and a maximum of 400 dpi.  This means that the shortest 

side should be no smaller than 1050 pixels. 

  

  

• FOR REFERENCES 

REFERENCES must be numbered (superscripted numbers) consecutively 

as they appear in the text and, where applicable, they should appear after 

punctuation. 

The reference list should be arranged in numeric sequence at the end of the 

manuscript and should include: 

1.      Author(s) last name(s) and initial (ALL AUTHORS must be listed) 

followed by the date of publication in parentheses. 

2.      Full article title. 
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3.      Full journal name in italics (no abbreviations), volume and issue 

numbers and first and last page numbers complete (i.e. 163-168 NOT 

attenuated 163-68). 

4.      Abstracts should be avoided when possible but, if used, must include 

the above plus the abstract number and page number. 

5.      Book chapters must include chapter title, book title in italics, editors’ 

names (if appropriate), name of publisher and publishing address. 

6.      Websites may be used as references, but must include the date (day, 

month and year) accessed for the information. 

7.      Papers in the course of publication should only be entered in the 

references if they have been accepted for publication by a journal and 

then given in the standard manner with “In press” following the journal 

name. 

8.      DO NOT include unpublished data or personal communications in the 

reference list. Cite such references parenthetically in the text and 

include a date. 

                  9.   References that contain Crossref.org’s DOIs (Digital Object Identifiers) 

should always be displayed at the end of the reference as permanent URLs.  the 

prefix http://dx.doi.org/ can be appended to the listed DOI to create this URL. 

                           IE http://dx.doi.org/10.1006/jmbi.1995.0238 

  

EXAMPLES OF REFERENCE STYLE 

• Journal article: two authors  

Evans DB & Neme AM (1999) Shear bond strength of composite resin and 

amalgam adhesive systems to dentin American Journal of Dentistry 12(1) 19-

25. 

• Journal article: multiple authors  

Eick JD, Gwinnett AJ, Pashley DH & Robinson SJ (1997) Current concepts on 

adhesion to dentin Critical Review of Oral and Biological Medicine 8(3) 306-

335. 



 

 

33 

• Journal article: special issue/supplement  

Van Meerbeek B, Vargas M, Inoue S, Yoshida Y, Peumans M, Lambrechts P & 

Vanherle G (2001) Adhesives and cements to promote preservation 

dentistry Operative Dentistry (Supplement 6)119-144. 

• Abstract:  

Yoshida Y, Van Meerbeek B, Okazaki M, Shintani H & Suzuki K (2003) 

Comparative study on adhesive performance of functional monomers Journal of 

Dental Research 82(Special Issue B)Abstract #0051 p B-19. 

• Corporate publication:  

ISO-Standards (1997) ISO 4287 Geometrical Product Specifications Surface 

texture: Profile method – Terms, definitions and surface texture 

parameters Geneve: International Organization for Standardization 1st 

edition 1-25. 

• Book: single author  

Mount GJ (1990) An Atlas of Glass-ionomer Cements Martin Duntz Ltd, 

London. 

• Book: two authors  

Nakabayashi N & Pashley DH (1998) Hybridization of Dental Hard 

Tissues Quintessence Publishing, Tokyo. 

• Book: chapter  

Hilton TJ (1996) Direct posterior composite restorations In: Schwarts RS, 

Summitt JB, Robbins JW (eds) Fundamentals of Operative 

Dentistry Quintessence, Chicago 207-228. 

• Website: single author  

Carlson L (2003) Web site evolution; Retrieved online July 23, 2003 

from: http://www.d.umn.edu/~lcarlson/cms/evolution.html 

• Website: corporate publication  

National Association of Social Workers (2000) NASW Practice research survey 

2000. NASW Practice Research Network, 1. 3. Retrieved online September 8, 

2003 from:http://www.socialworkers.org/naswprn/default 

  

• Website: Online Early/Pre-published/Epub ahead of print/p>p* 
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Smith, JR, Brown, AB. 15 Year follow-up on At-home Tray Bleaching, A 

Case Study. Journal of Oral Traditions. Prepublished Sep 20, 2010. doi: 

10.1177/01234-67891-3456 

*these references must have some form of permanent reference such as a doi 

in order to be used in this form - otherwise, please reference as listed under 

"Website: single Author" 

• Journal Article with DOI:  SA Feierabend, J Matt & B Klaiber (2011) A 

Comparison of Conventional and New Rubber Dam Systems in Dental 

Practice. Operative Dentistry 36(3) 243-250, http://dx.doi.org/10.2341/09-283-
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