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RESUMO 
 

 
 
 
 

Faria, LV. A utilização da terapia fotodinâmica antimicrobiana como coadjuvante na 
remoção seletiva de cárie. [Dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2020. 

 
 

O objetivo desta dissertação foi: i) avaliar a evidência científica sobre a influência da 
RSC associada à TFDa sobre o desempenho clínico de restaurações adesivas; ii) 
avaliar o desempenho clínico de restaurações de compósito em molares decíduos 
submetidos à RSC associada à TFDa. Para tanto, duas metodologias foram 
delineadas em 2 artigos: artigo 1, uma revisão sistemática e o artigo 2 um ensaio 
clínico controlado randomizado. Para o artigo 1 foi realizado uma ampla busca em 5 
bases de dados e complementada por busca manual e na Grey Literature. Ensaios 
clínicos randomizados foram selecionados de acordo com o PICO (population, 
intervention, comparison, outcome). O risco de viés foi avaliado utilizando ferramenta 
da colaboração Cochrane. Dados homogêneos foram agrupados e uma metanálise foi 
realizada usando o programa RevMan 5.3. A certeza da evidência individual dos 
artigos selecionados foi avaliada com o sistema GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation) e para a Revisão 
sistemática foi avaliada usando o AMSTAR-2 (A MeaSurement Tool to Assess 
systematic Reviews). Para o artigo 2 foram selecionados molares decíduos de 
pacientes entre 04 a 10 anos de idade (6,15 dp 1,48 anos) com lesões cariosas 
profundas sem sinais e sintomas de comprometimento pulpar. Do total de 70 dentes 
avaliados, foram selecionados 64. Eles foram divididos aleatoriamente nos grupos 
G1(RSC- 32 dentes) e G2 (RSC + TFDa- 32 dentes). Os dentes foram restaurados 
com compósito e avaliados após uma semana (T0), 06 meses (T1) e 12 meses (T2) 
segundo os critérios da FDI (Federação Dentária Internacional). O teste exato de 
Fisher, Qui- quadrado, estatística de Kaplan-Meier e análise de regressão de Cox 
(p<0,05) foram aplicados. No artigo 1, um total de 39 artigos foram encontrados e 3 
registros no clinical trials, sendo que após a remoção de duplicatas e aplicação dos 
critérios de elegibilidade restaram 2 artigos e um estudo registrado no clinical trials e 
concluído, que foram classificados com risco de viés. Observou-se na literatura 
estudos na dentição decídua com sucesso a longo prazo com 6 ou 12 meses de 
acompanhamento tanto nos casos de RSC ou RSC+TFDa. A certeza da evidência dos 
estudos selecionados foi classificada como “moderada”. E com relação ao estudo 
clínico, a taxa de sucesso após 12 meses foi de 86,7% no G1 e 81,2% no G2. Quando 
os grupos (G1xG2) foram comparados, não foram observadas diferenças (p> 0,05). 
Nenhum covariante como: tipo de dente (p = 0,50), número de superfícies (p=0,86) e 
arcada dentária (p=1,00) influenciaram as taxas de sobrevida nos últimos 12 meses. 
Em conclusão, o artigo 1 sugere uso do TFDa como coadjuvante para RSC baseado 
em revisão sistemática conduzida com alto grau de confiança em sua execução. Já o 
artigo 2, concluiu que o desempenho clínico das restaurações de compósito em 
molares decíduos não foi afetado pelo uso experimental da associação da RSC + TFD 
12 meses pós-procedimento. 

 
Palavras-chave: cárie dentária, terapia fotodinâmica, restauração dentária, dente 
decíduo 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 

Faria, LV. The use of antimicrobial photodynamic therapy as a coadjuvant in selective 
caries removal [Dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 
Odontologia; 2020. 

 
 

The objective of this dissertation was: i) to evaluate the scientific evidence on the 
influence of SCR associated with aPDT on the clinical performance of adhesive 
restorations; ii) to evaluate the clinical performance of composite restorations in 
deciduous molars submitted to SCR associated with aPDT. For that, two 
methodologies were outlined in 2 articles: article 1, a systematic review and article 2 a 
randomized controlled clinical trial. For article 1 a wide search was carried out in 5 
databases and complemented by manual search and Grey Literature. Randomized 
clinical trials were selected according to the PICO (population, intervention, 
comparison, outcome). The risk of bias was assessed using the Cochrane 
collaboration tool. Homogeneous data were grouped and a meta-analysis was 
performed using the RevMan 5.3 program. The certainty of the individual evidence of 
the selected articles was assessed using the GRADE system (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation) and for the systematic 
review it was assessed using AMSTAR-2 (A MeaSurement Tool to Assess systematic 
Reviews). For article 2, primary molars were selected from patients between 04 and 
10 years of age (6.15 SD 1.48 years) with deep carious lesions without signs and 
symptoms of pulp involvement. Of the total 70 teeth evaluated, 64 were selected. They 
were randomly divided into groups G1 (SCR- 32 teeth) and G2 (SCR + aPDT- 32 teeth). 
The teeth were restored with composite and evaluated after one week (T0), 06 months 
(T1) and 12 months (T2) according to the criteria of the FDI (International Dental 
Federation). Fisher's exact test, Chi-square, Kaplan-Meier statistics and Cox 
regression analysis (p <0.05) were applied. In article 1, a total of 39 articles were found 
and 3 records in the clinical trials, and after removing duplicates and applying the 
eligibility criteria, 2 articles remained and one study registered in the clinical trials and 
concluded, which were classified as at risk of bias. Studies in the primary dentition have 
been observed in the literature with long-term success with 6 or 12 months of follow-
up both in cases of SCR or SCR + aPDT. The certainty of the evidence from the selected 
studies was classified as "moderate". Regarding the clinical study, the success rate 
after 12 months was 86.7% in G1 and 81.2% in G2. When the groups (G1xG2) were 
compared, no differences were observed (p> 0.05). No covariant as: type of tooth (p = 
0.50), number of surfaces (p = 0.86) and dental arch (p = 1.00) influenced survival rates 
in the last 12 months. In conclusion, article 1 suggests the use of aPDT as an adjunct 
to SCR based on a systematic review conducted with a high degree of confidence in 
its execution. Article 2 concluded that the clinical performance of composite restorations 
on primary molars was not affected by the experimental use of the SCR + aPDT 
association 12 months after the procedure. 

 
Keywords: dental caries, photodynamic therapy, dental restoration, tooth deciduous 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 
 

A odontologia minimamente invasiva (OMI) baseia-se em diagnosticar e 

realizar o tratamento da cárie precoce atuando em prevenção e intervindo de forma 

conservadora quando for necessária uma abordagem invasiva, reduzindo a perda de 

tecido dental (1,2). Essa filosofia baseou-se numa melhor compreensão da 

patogênese da cárie, o que foi determinante para modificação do manejo de lesões 

cariosas, reduzindo assim, as chances de efeitos adversos dos tratamentos invasivos 

(3,4,5). Nesse contexto, a remoção seletiva de cárie (RSC) é um exemplo de uma 

abordagem contemporânea para tratamento de lesões cariosas profundas na dentina 

(6). 

Nas últimas décadas, a RSC tem sido proposta como uma forma de diminuir o 

desgaste dos tecidos dentários durante o preparo cavitário (7). Nessa técnica, 

somente a dentina cariada superficial é removida, enquanto a camada subsuperficial 

(dentina afetada) é mantida, já que a mesma pode ser remineralizada (8,9). Nos 

preceitos da RSC, a completa remoção de toda dentina cariada, que foi recomendada 

durante décadas passadas, já não é vista como imprescindível (10,11). Assim, o 

objetivo é assegurar a paralisação da lesão e manter a integridade pulpar (12,13). A 

RSC em única sessão diminui o tempo de atendimento durante o tratamento de lesões 

cariosas profundas, podendo ser vantajoso para o tratamento em odontopediatria (14). 

Além de conservar a dentina no fundo da cavidade, essa técnica tem intuito de inibir 

a exposição pulpar (15) e a perda desnecessária de estrutura dentária, importante 

para retenção e suporte da restauração definitiva (16,17). Outro benefício é que a RSC 

diminui a quantidade de microrganismos, e o selamento das margens cavitárias auxilia 

ainda mais nesse processo (12,18). 

Na literatura outras técnicas de mínima intervenção que concomitantemente 

reduzem a quantidade de microrganismos também são citadas: Remoção químico 

mecânica (Carisolv, Papacárie), Er:Yag laser, tratamento restaurador atraumático 

(TRA) e RSC associada à TFDa (19,20,21,22,23). 

A TFDa destaca-se como uma técnica que vem ganhando cada vez mais 

espaço na odontologia, sendo aplicada em diversas áreas (periodontia, endodontia, 

estomatologia e cirurgia) (24,25,26,27). A técnica constitui-se na aplicação combinada 

de uma fonte de luz com um comprimento de onda apropriado com o objetivo de ativar 
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um fotossensibilizador, que, na presença de oxigênio, produz espécies reativas de 

oxigênio que danificam irreversivelmente componentes celulares essenciais e 

modificam as atividades metabólicas, levando a morte celular (28,29). Considerando 

o ponto de vista microbiológico, a TFDa demonstra-se como uma técnica eficaz na 

diminuição dos microrganismos relacionados a cárie como microrganismos totais, 

Streptococcus spp. e Lactobacillus spp, atuando como um aliado na RSC 

(22,28,30,31,32,33,34,35,36,37). Assim, a aplicação desse laser tem sido associada 

a uma alternativa importante para o tratamento odontológico, como coadjuvante no 

tratamento de lesões em dentina cariada, devido sua atividade antimicrobiana, devido 

fácil emprego e boa eficácia (22,23,32,38,39). 

As restaurações em resina compostas são amplamente utilizadas na 

odontopediatria no tratamento da cárie (40,41). A avaliação de restaurações após a 

RSC tem sido amplamente abordada em estudos clínicos, evidenciando que a 

remoção seletiva e a correta vedação da cavidade é capaz de promover reações de 

defesa pulpar e paralisação do processo carioso (42,43,44,45). No entanto, até o 

momento, poucas avaliações sobre o comportamento das restaurações após a RSC 

associada a TFDa em dentes decíduos foram investigadas (30,31). 
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2 - PROPOSIÇÃO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo: 
 
 

 Avaliar a evidência científica sobre a influência da RSC associada à TFDa 

sobre o desempenho clínico de restaurações adesivas. 

 Avaliar o desempenho clínico de restaurações de compósito em molares 

decíduos submetidos à RSC associada à TFDa após 12 meses. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

O presente estudo foi delineado em 2 artigos: 
 
 

 Artigo 1: A RSC associada à TFDa influencia na performance clínica de 

restaurações em dentes decíduos e permanentes? Revisão Sistemática e 

Metanálise. 

 
 Artigo 2: Avaliação de restaurações de compósitos em molares decíduos 

submetidos à RSC associada à TFDa: estudo clínico randomizado de 12 

meses. 

 

 
3.1 Material Artigo 1 

 
Trata-se de uma revisão sistemática e metanálise. 

 
 

3.2 Métodos Artigo 1 

 
a) Delineamento da pergunta e registro do projeto em banco de revisões 

sistemáticas 

 
Após delineamento da seguinte pergunta “A RSC associada a terapia TFDa 

influencia na performance clínica de restaurações em dentes decíduos e 

permanentes?”, um projeto foi redigido seguindo as diretrizes do PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) (46) (Apêndice 1) para 

registro no banco de dados de revisões sistemáticas do PROSPERO (International 

Prospective Register of Systematic Reviews) (https://www.crd.york.ac.uk/prospero/). 

(CRD42020151806). A evidência da revisão sistemática foi avaliada pelo checklist do 

Guideline do AMSTAR-2 (47) (Apêndice 2). 

 
b) Estratégia de Busca 

 
Foi realizada uma extensa pesquisa eletrônica de artigos publicados até de 06 

de novembro de 2019 para identificação dos estudos que potencialmente poderiam 
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responder a pergunta formulada. Os bancos de dados consultados foram: Pubmed, 

Scopus, Web of Science (WOS), Lilacs (Latin American and Caribbean Health 

Sciences Literature) e Cochrane Library. As palavras-chave foram selecionadas no 

DeCS — Descritores em Ciências da Saúde e no Medical Subject Headings (MeSH) 

e na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA 

(www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Termos livres também foram acessados. A 

estratégia de busca utilizou a combinação de termos com operadores booleanos (OR, 

AND) como expressos na Tabela 1. Na Grey Literature (http://www.opengrey.eu), 

registros de estudos clínicos (https://clinicaltrials.gov/) e pesquisadores da área foram 

consultados. Além disso, foi realizada uma pesquisa manual nas referências dos 

artigos selecionados. 

Ao final dessa coleta, todos os artigos obtidos na pesquisa foram salvos no 

software Mendeley Desktop para remoção dos artigos duplicados. 

 
Tabela 1: Banco de dados eletrônico utilizado na estratégia de busca. 

 
 

Base de 

Dados 

Estratégia de Busca 

 
PubMed 

 
#1 (Dental caries[MeSH Terms]) OR Dental caries[Title/Abstract]) OR Dental decay[Title/Abstract]) OR Carious 

dentin[Title/Abstract]) OR Carious lesion[Title/Abstract]) OR Decayed[Title/Abstract]) OR Tooth 

decay[Title/Abstract]) OR Carious tissue[Title/Abstract]) OR Deep caries[Title/Abstract]) OR Dentinal 

caries[Title/Abstract]) OR Caries affected dentin[Title/Abstract] 

 
#2 (Dental cavity preparation[MeSH Terms]) OR Dental pulp capping[MeSH Terms]) OR Dental cavity 

preparation[Title/Abstract]) OR Dental pulp capping[Title/Abstract]) OR Partial removal[Title/Abstract]) OR 

Incomplete excavation[Title/Abstract]) OR Stepwise excavation[Title/Abstract]) OR Incomplete caries 

remove[Title/Abstract]) OR Incomplete caries removal[Title/Abstract]) OR Partial caries remove[Title/Abstract]) OR 

Partial caries removal[Title/Abstract]) OR Partial caries excavation[Title/Abstract]) OR Minimal intervention 

technique[Title/Abstract]) OR Minimally invasive treatment[Title/Abstract]) OR Minimally invasive 

dentistry[Title/Abstract]) OR Conservative dentistry[Title/Abstract]) OR Indirect pulp treatment[Title/Abstract]) OR 

One- step incomplete excavation[Title/Abstract]) OR Dental pulp capping[Title/Abstract]) OR One- step partial 

caries removal[Title/Abstract] 

 
#3 (Tooth, Deciduous[MeSH Terms]) OR Deciduous tooth[Title/Abstract]) OR Deciduous teeth[Title/Abstract]) OR 

Deciduous dentition[Title/Abstract]) OR Primary dentition[Title/Abstract]) OR Primary teeth[Title/Abstract]) OR 

Primary tooth[Title/Abstract]) OR Permanent teeth[Title/Abstract]) OR Permanent tooth[Title/Abstract] 

 
#4 (Photochemotherapy[MeSH Terms]) OR Lasers[MeSH Terms]) OR Photodynamic therapy[Title/Abstract]) OR 

Photochemotherapy[Title/Abstract]) OR Photochemotherapies[Title/Abstract]) OR Photodynamic 

Therapies[Title/Abstract]) OR aPDT[Title/Abstract]) OR Antimicrobial photodynamic therapy[Title/Abstract] 

 
#1 and #2 and #3 and #4 
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Scopus 

 
#1 

( TITLE-ABS-KEY ( dental      AND caries ) OR TITLE-ABS-KEY ( dental       AND decay ) OR TITLE-ABS- KEY 

( carious AND dentin ) OR TITLE-ABS-KEY ( carious AND lesion ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( decayed ) OR TITLE-ABS-KEY ( tooth AND decay ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( carious  AND tissue ) OR TITLE-ABS-KEY ( deep AND caries ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( dentinal AND caries ) OR TITLE-ABS-KEY ( caries AND affected AND dentin ) ) 

#2 

( TITLE-ABS-KEY ( dental  AND cavity AND preparation ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( dental    AND pulp    AND capping ) OR TITLE-ABS-KEY ( partial     AND removal ) OR TITLE-ABS- KEY 

( incomplete   AND excavation ) OR TITLE-ABS-KEY ( stepwise     AND excavation ) OR TITLE-ABS- KEY ( 

incomplete AND caries  AND remove ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( incomplete  AND caries  AND removal ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( partial AND caries AND remove ) OR TITLE-ABS-KEY ( partial AND caries AND removal ) OR TITLE- ABS-

KEY ( partial AND caries AND excavation ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( minimal AND intervention AND technique ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( minimally AND invasive AND treatment ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( minimally  AND invasive  AND dentistry ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( conservative AND dentistry ) OR TITLE-ABS-KEY ( indirect AND pulp AND treatment ) OR TITLE- ABS- 

KEY ( one- AND step   AND incomplete AND excavation ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( dental   AND pulp   AND capping ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( one- AND step AND partial AND caries AND removal ) ) 

#3 

( TITLE-ABS-KEY ( deciduous AND tooth ) OR TITLE-ABS-KEY ( deciduous AND teeth )   OR TITLE-ABS- KEY 

( deciduous AND dentition ) OR TITLE-ABS-KEY ( primary AND dentition ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( primary  AND teeth ) OR TITLE-ABS-KEY ( primary  AND tooth ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( permanent AND teeth ) OR TITLE-ABS-KEY ( permanent AND tooth ) ) 

#4 

(TITLE-ABS-KEY (photodynamic AND therapy ) OR TITLE-ABS-KEY ( photochemotherapy ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( photochemotherapies ) OR TITLE-ABS-KEY ( photodynamic AND therapies ) OR TITLE-ABS- 

KEY ( pdt ) OR TITLE-ABS-KEY ( antimicrobial AND photodynamic AND therapy ) ) 

 
 

#1 and #2 and #3 and #4 

 
Web of 

Science 

 
#1 

TÓPICO: (Dental caries) OR TÓPICO: (Dental decay) OR TÓPICO: (Carious dentin) OR TÓPICO: (Carious lesion) 

OR TÓPICO: (Decayed) OR TÓPICO: (Tooth decay) OR TÓPICO: (Carious tissue) OR TÓPICO: (Deep caries) 

OR TÓPICO: (Dentinal caries) OR TÓPICO: (Caries affected dentin) 

#2 

TÓPICO: (Dental     cavity     preparation) OR TÓPICO: (Dental     pulp      capping) OR TÓPICO: (Partial removal) 

OR TÓPICO: (Incomplete excavation) OR TÓPICO: (Stepwise excavation) OR TÓPICO: (Incomplete caries

 remove) OR TÓPICO: (Incomplete caries removal) OR TÓPICO: (Partial caries 

remove) OR TÓPICO: (Partial caries removal) OR TÓPICO: (Partial caries excavation) OR TÓPICO: (Minimal 

intervention technique) OR TÓPICO: (Minimally invasive treatment) OR TÓPICO: (Minimally invasive dentistry) 

OR TÓPICO: (Conservative dentistry) OR TÓPICO: (Indirect pulp treatment) OR TÓPICO: (One- step incomplete 

excavation) OR TÓPICO: (Dental pulp capping) OR TÓPICO: (One- step partial caries removal) 

#3 
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 TÓPICO: (Deciduous tooth) OR TÓPICO: (Deciduous teeth) OR TÓPICO: (Deciduous 

dentition) OR TÓPICO: (Primary  dentition) OR TÓPICO: (Primary  teeth) OR TÓPICO: (Primary 

tooth) OR TÓPICO: (Permanent teeth) OR TÓPICO: (Permanent tooth) 

#4 

TÓPICO:(Photodynamic therapy) OR TÓPICO: (Photochemotherapy) OR TÓPICO: (Photochemotherapies) 

OR TÓPICO: (Photodynamic Therapies) OR TÓPICO: (PDT) OR TÓPICO: (Antimicrobial photodynamic therapy) 

 
 

#1 and #2 and #3 and #4 

 
LILACS 

 
(tw:(Dental caries OR Dental decay)) AND (tw:(Dental cavity preparation OR Dental pulp capping)) AND 

(tw:(Deciduous tooth OR Dentition Permanent)) AND (tw:(Photodynamic therapy OR Photochemotherapy OR 

Lasers)) 

 
Cochrane 

Library 

 
(Dental decay OR Carious dentin OR Carious lesion OR Decayed OR Tooth decay OR Carious tissue OR Deep 

caries OR Dentinal caries OR Caries affected dentin):ti,ab,kw AND (Dental cavity preparation OR Dental pulp 

capping OR Partial removal OR Incomplete excavation OR Stepwise excavation OR Incomplete caries remove OR 

Incomplete caries removal OR Partial caries remove OR Partial caries removal OR Partial caries excavation OR 

Minimal intervention technique OR Minimally invasive treatment OR Minimally invasive dentistry OR Conservative 

dentistry OR Indirect pulp treatment OR One step incomplete excavation OR Dental pulp capping OR One step 

partial caries removal):ti,ab,kw AND (Deciduous teeth OR Deciduous dentition OR Primary dentition OR Primary 

teeth OR Primary tooth OR Permanent teeth OR Permanent tooth):ti,ab,kw AND (Photodynamic therapy OR 

Photochemotherapy OR Photochemotherapies OR Photodynamic Therapies OR PDT OR Antimicrobial 

photodynamic therapy):ti,ab,kw 

 

c) Seleção dos estudos 
 
 

A partir da busca, passou-se para a etapa de seleção dos estudos. O processo 

de seleção seguiu o recomendado pelo PRISMA (48) conforme descrito na Figura 1. 

Foram elegíveis ensaios clínicos randomizados sem restrição de idioma e data. 

A seleção baseou-se e no PICO (Patient or problem - Paciente ou problema em 

questão ou diagnóstico; Intervention- intervenção; Comparision- comparação; 

Outcomes – desfechos) conforme abaixo: 

Paciente ou problema (P): lesão de cárie em dentina em dentes decíduos e 

permanentes 

Intervenção (I): RSC associada à TFDa. 

Comparação (C): RSC com instrumentos rotatórios ou escavadores manuais. 

Desfechos (O): influência na performance clínica de restaurações (retenção de 

restauração ou ausência de sinais ou sintomas clínicos ou radiográficos de inflamação 

/ necrose pulpar) por um período mínimo de 6 meses. 
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Os artigos fora do tema, que relataram dor, casos clínicos, dentes ex- vivo (que 

foram extraídos), estudos in vitro, análise de microscopia eletrônica de varredura, 

estudos com ênfase em análise de percepção ou análise microbiológica, estudo piloto, 

métodos de diagnóstico e protocolos de pesquisa sem dados finais ou que os autores 

não responderam a comunicação pessoal foram excluídos. 

Dois pesquisadores (LVF e LAA) avaliaram independentemente todos os títulos 

e resumos dos artigos. Para avaliar a concordância entre os autores, 10% das 

publicações foram selecionadas aleatoriamente na pesquisa realizada, tendo sua 

classificação comparada e então foi determinado o índice estatístico Kappa (Kappa 

0.80). Quando o título e o resumo não eram claros, os artigos foram lidos na íntegra. 

Nessa seleção, se houvesse um desacordo de opiniões, um terceiro revisor (LSA) era 

chamado, objetivando um consenso. 
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Figura 1: Fluxograma do processo de busca e seleção de artigos de pesquisa utilizando o 
quadro com os itens recomendados para revisões Sistemáticas – PRISMA (48) 
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d) Coleta de Dados 
 
 

Dois revisores (LVF e LAA) realizaram a extração dos dados. A concordância 

também foi checada nesta etapa (Kappa=0.90) e dúvidas resolvidas por consenso 

com um terceiro autor (MRRC). Os dados extraídos foram: autor / ano de publicação 

/ país; tipo de estudo; dentes avaliados; idade ; número da amostra; grupo avaliado; 

material usado na restauração, métodos para avaliar o sucesso do tratamento; tempo 

de acompanhamento; resultado e porcentagem de sucesso. Também foram obtidos 

dados sobre os parâmetros da TFDa como: comprimento de onda (nm), 

fotossensibilizador (concentração) / tempo de pré-irradiação, remoção do 

fotossensibilizador antes da irradiação, tempo de irradiação, local da irradiação, fonte 

de luz, energia (J), dose (J / cm²) , potência (mW), irradiância (mW / cm2), ponto (mm²). 

 
e) Risco de viés dos estudos individuais 

 
 

Para a avaliação do risco de viés, foi utilizado a ferramenta Cochrane 

Collaboration (49). Dois autores (LVF e LAA) realizaram as avaliações de forma 

independente (Kappa=0.90). Também foi acessado o programa RobotReviewer 

(https://www.robotreviewer.net/) como terceiro avaliador do risco de viés. Quaisquer 

divergências foram resolvidas por um terceiro revisor (LSA). Os seguintes domínios 

foram avaliados: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, cegamento 

de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores de desfecho, desfechos 

incompletos e relato de desfecho seletivo. Cada domínio foi classificado como tendo 

baixo (+), alto (-) ou incerto (?) risco de viés, conforme os critérios na Figura 2. 
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Figura 2: Exemplo de Avaliação do risco de viés pela ferramenta da colaboração 
Cochrane (Cada item foi avaliado de acordo com: baixo risco de viés (+), alto risco de 
viés (-) e risco de viés incerto (?)). 

 
 

f) Metanálise 
 
 

Um autor (LSG) realizou a metanálise combinando resultados comparáveis. 

Somente dados sobre retenção de restauração foram extraídos. A heterogeneidade 

dos estudos incluídos foi avaliada com o uso da estatística I2. O uso de um modelo de 

efeitos aleatórios (random effect) foi adotado quando I2> 50% e para o modelo de 

efeitos fixos (fixed effect) quando I2 <50%. Um teste estatístico com um valor de P 

<0,05 foi definido como significativo (teste Z) (50). O cálculo da metanálise e as 

criações de Forest plot foram executadas com o RevMan 5.3. O resultado foi 

apresentado em todos os estudos como dados dicotômicos. Foi analisado o grupo 

experimental (RSC + TFDa) versus o grupo controle (RSC). Como subgrupo foi 

considerando o fotossensibilizador utilizado (azul de metileno - AM) e considerado o 

período de acompanhamento (6 ou 12 meses). 

Nos casos de influência de algumas covariáveis na estabilidade dos principais 

resultados, foi planejada uma análise de sensibilidade ou meta-regressão. A meta- 

regressão consiste em uma forma de análise de sensibilidade na meta-análise 

covariável. Na meta-regressão, o número de covariáveis a serem incluídas é limitado 

ao número de estudos considerados na meta-análise. Idealmente, uma covariável 

deve ser usada para cada dez estudos (51). Se a soma dos estudos incluídos de um 

resultado exceder 10, gráficos de funil também foram gerados para analisar o teste de 

viés de publicação (52). 
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g)  Classificação da qualidade das evidências dos estudos individuais com base 

no GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation) 

 
Dois revisores (LSG e LAA) analisaram independentemente essas avaliações 

(Kappa=0.80). A qualidade da evidência (certeza nas estimativas de efeito) foi 

determinada para o resultado utilizando o sistema GRADE que é classificada como 

alta, moderada, baixa ou muito baixa (53). 

Para ensaios clínicos randomizados (ECR) o artigo começa com uma 

classificação de pontuação alta. Após considerar 8 critérios e fazer uma avaliação da 

qualidade com base nesses pontos essa classificação pode ser rebaixada. Os itens 

avaliados para avaliação da certeza evidência são: risco de viés, inconsistência, 

indireto, imprecisão e viés de publicação. Quando, nesses cinco critérios, não houver 

uma preocupação séria (não grave), não haverá a diminuição da qualidade (pontuação 

inalterada); se houver uma preocupação séria, haverá diminuição da evidência em um 

nível (-1); se houver uma preocupação muito séria, a diminuição da evidência em dois 

níveis(-2). Ao final cada domínio é classificado como não grave, sério ou muito sério 

e a partir daí a certeza das evidências é classificada em baixa, moderada ou alta (53). 

 

 
3.3 Material Artigo 2 

 
a) Aspectos éticos 

 
Este estudo trata-se de parte do projeto contemplado pelo Jovem Cientista 

Nosso Estado da Fundação Carlos Chagas de amparo a pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro (FAPERJ) da professora orientadora Lívia Antunes, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (número do protocolo: 

1.177.743) (Anexo 3) e conduzido de acordo com a declaração de Helsinki. 

Tanto os responsáveis quanto os pacientes foram esclarecidos sobre o objetivo 

do estudo e a importância de sua execução. Os responsáveis que concordaram 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Apêndice 3) quando 

aceitaram a participação de suas crianças, e os pacientes acima de 6 anos assinaram 

o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido-TALE (Apêndice 4). 
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Todo estudo foi conduzido considerando o Consort Statemant (Apêndice 5). 
 
 

b) Tipo de estudo: 

 
Trata-se de um ensaio clínico controlado randomizado, e seguiu as normas do 

CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) (54) e encontra-se registrado 

no banco de dados internacional ClinicalTrials.gov (NCT # 02908789) e na plataforma 

Brasileira de estudos clínicos (ReBEC- Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos) (UTN# 

U1111-1183-0523) (Apêndice 6). 

 
C) Amostra 

 
A amostra foi constituída de crianças de 4 a 10 anos. Todos os pacientes foram 

submetidos aos exames clínico e radiográfico iniciais. Foram incluídos no estudo 

crianças com pelo menos um molar decíduo com as seguintes condições: (1) 

apresentavam lesão de cárie localizada na superfície oclusal e/ou proximal que 

afetasse pelo menos 2/3 da espessura da dentina e que não foram restaurados 

anteriormente (23); (2) não apresentavam sintomas e sinais clínicos e/ou radiográficos 

que indicassem inflamação irreversível ou necrose pulpar, como dor espontânea, 

fístula, mobilidade incompatível com reabsorção fisiológica; reabsorção avançada 

(reabsorção superior a 2/3 do comprimento da raiz) e radiotransparência na região de 

furca ou periapical. Crianças com síndromes ou doenças sistêmicas foram excluídas, 

e aqueles com periodontite severa, higiene oral ruim e hábitos parafuncionais (e.g. 

bruxismo). 

O tamanho da amostra foi calculado com base nos achados de Franzon et 

al.,(5), considerando uma diferença da taxa de sucesso entre grupo teste e controle 

de 3% usando um nível de significância de 5% e poder de 80%. Uma amostra de 23 

dentes por grupo foi calculada. Considerando uma perda de 20% foi estimado a 

inclusão de 28 dentes por grupo. 

 
d) Randomização/alocação 

 
 

A lista de randomização foi gerada por computador (www.random.org). 

Envelopes opacos, selados e numerados sequencialmente foram usados para 

randomizar os participantes nos grupos de tratamento (Quadro 1). 
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O operador não foi cego, pois era necessário ter o conhecimento quanto ao tipo 

de intervenção realizada. Todavia, examinadores (MRRC e LAAA) e pacientes foram 

cegos em relação ao tipo de tratamento realizado nos dentes. 

 
Quadro 1: Divisão dos grupos de acordo com as intervenções 

 

Grupos Tipo de Intervenção 

Grupo 1- controle (n=28) remoção seletiva de cárie (RSC) 
Grupo 2- teste (n=28) remoção seletiva de cárie + terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) 

 
e) Coletas de dados clínicos e radiográficos 

 
Os participantes foram submetidos à anamnese (dados pessoais e saúde geral) 

e exame clínico (Apêndice 7). As radiografias periapicais e interproximais iniciais 

(Figuras 3 e 4) foram realizadas com posicionador radiográfico padronizados 

individualmente (55). Dados clínicos como tipo de dente (1º ou 2º molar) e o tipo de 

cavidade (oclusal ou oclusoproximal) foram registrados. Utilizamos os índices de 

CPOD/ceod (56) e de higiene oral simplificado (57) para registro da condição bucal, e 

o status socioeconômico dos pacientes foi segundo os critérios propostos na 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), onde os mesmos foram 

classificados em: Classe A, B1, B2, C1, C2 e D/E (58). 

 
 

 

Figura 3: Radiografia inicial periapical do dente 84 e 85 do dente incluído na amostra 
com pelo menos 2/3 da espessura da dentina envolvida e com ausência 
radiográfica de comprometimento pulpar. 
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Figura 4: Radiografia inicial interproximal do dente 84 e 85 incluído na amostra com 
pelo menos 2/3 da espessura da dentina envolvida e com ausência radiográfica de 
comprometimento pulpar. 

 
 

3.4 Métodos Artigo 2 

 
a) Calibração 

 
 

Todos os procedimentos clínicos foram realizados por um único operador 

treinado e calibrado (LVF). A calibração do operador para remoção seletiva de cárie 

foi realizada em 10 molares decíduos extraídos, e o tratamento foi avaliado por um 

segundo examinador experiente nesse procedimento. Após, foi obtido um índice 

Kappa, permitindo o cálculo dos coeficientes de concordância intraexaminador (k = 1). 

Para a avaliação radiográfica, inicialmente, foi realizado um treinamento com base 

na análise de fotografias de restaurações de resina composta que ilustravam as 

diferentes situações correspondentes a cada critério. Após 24 horas, os avaliadores 

examinaram 15 pacientes não-participantes do projeto que apresentavam 

restaurações de resina composta em molares decíduos. O exame foi repetido 15 dias 

depois. Isso permitiu o cálculo dos coeficientes de concordância intra (k = 1) e 

interexaminadores (k = 0,80). 
 
 

b) Intervenção e tratamento 
 
 

Para a realização dos procedimentos, somente o operador sabia qual 

tratamento seria realizado, porque a fonte de luz da TFDa não podia ser ocultada. Os 

tratamentos foram realizados sob anestesia local e isolamento absoluto. 
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A lesão de dentina cariada, quando necessário, era acessada com ponta 

diamantada (Microdont, São Paulo, Brasil) em alta rotação (KG Sorensen, São Paulo, 

Brasil) e com refrigeração para remover esmalte desapoiado. O preparo da cavidade 

foi limitado à remoção total da dentina cariada das paredes laterais com broca esférica 

carbide em baixa rotação (KG Sorensen, São Paulo, Brasil). 

A escavação parcial da parede pulpar foi realizada com escavadores manuais 

(Fava, Pirituba, Brasil) e ficou limitada a remoção de pequenos fragmentos de dentina 

superficial (em forma de escamas) e interrompida quando a dentina apresentou maior 

resistência ao corte, seguindo critérios clínicos de consistência e textura (59) (Figura 

5). 

 
 

 
Figura 5: A remoção da cárie foi limitada à remoção total das paredes laterais e parcial 
na parede pulpar. 

 
 

Após os procedimentos, os dentes foram tratados aleatoriamente de acordo 

com os grupos seguintes: 

 Grupo 1 (RSC): condicionamento com ácido fosfórico a 37% (condicionador 

ácido Condac – FGM, Joinville, SC, Brasil), por 15 segundos (s) no esmalte e 07 na 

dentina. O condicionador foi removido por lavagem durante 30s. O excesso de 

umidade da dentina foi removido com bolinhas de algodão estéreis e o esmalte seco 

com jatos de ar. Na sequência, foram aplicadas duas camadas consecutivas do 

adesivo Adper Single Bond 2™ (3M ESPE, São Paulo, Brasil) com auxílio de um 

KGbrush (KG Sorensen, São Paulo, Brasil) no esmalte e na dentina durante 15s e a 

mesma foi submetida a leve jato de ar para promover a evaporação do solvente, a 

fotoativação foi por 10s com aparelho de LED (light-emitting diode) (BioLuz Plus, 
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Bioart, São Carlos, SP, Brasil) com uma intensidade de 650 mW / mm2 (550 mW/ 

cm2). A cavidade foi restaurada com resina composta (Filtek Z 250, 3M ESPE, color 

A1, 3M ESPE, São Paulo, SP, Brasil) através da técnica incremental. Cada incremento 

foi fotoativado por 40s com unidade de LED (BioLuz Plus, Bioart, São Carlos, SP, 

Brasil) com uma intensidade de 650 mW / mm2 (550 mW/ cm2). 

 
 Grupo 2 (RSC + TFDa): concluído o preparo cavitário, conforme descrito no 

grupo 1, foi aplicada uma solução de azul de metileno a 0,01% que atuaria como 

fotossensibilizador (Chimiolux, DMC, São Carlos, SP, Brasil) durante 5 minutos. Após 

a remoção dos excessos, a superfície cavitária foi irradiada com diodo laser vermelho 

de baixa potência InGaAIP (Indium gallium aluminum phosphorus) (MM Optics, São 

Carlos, Brasil) com 660nm, 3 mm² de ponto e potência de saída fixa de 100 mW, com 

os seguintes parâmetros: densidade de energia de 300J / cm², 9J a 90s do tempo de 

exposição no centro da cavidade a uma distância de 3mm. A cavidade foi restaurada 

conforme descrito no grupo 1. Após o término das restaurações, o isolamento absoluto 

foi removido e os contatos oclusais checados. O acabamento foi realizado com pontas 

diamantadas extrafinas (KG Sorensen, São Paulo, Brasil) e o polimento realizado com 

pontas abrasivas de silicone (TDV; Santa Catarina, Brasil) e com lixas de acabamento 

proximal (TDV; Santa Catarina, Brasil) (Figuras 6,7,8,9,10,11,12 e 13). 
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Figura 6: Aspecto inicial 
do dente incluído na 

amostra 
 

 

Figura 8: Remoção 
seletiva de cárie com 

escavador manual 

Figura 7: Remoção 
seletiva de cárie com 

broca em baixa rotação 
 

Figura 9: Aspecto final 
após a remoção seletiva 

de cárie 

 
 
 

  
 

Figura 10: Aplicação do 
azul de metileno durante 

5 minutos 
 
 

 

Figura 12: Irradiação da 
cavidade com diodo laser 

vermelho de baixa 
potência InGaAIP por 90 

segundos 

Figura 11: Remoção do 
excesso do azul de 

metileno com bolinha de 
algodão estéril 

 

Figura 13: Aspecto final do 
dente restaurado com 

resina composta após o 
condicionamento ácido e 

o adesivo 
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c) Avaliação clínica e radiográfica dos desfechos 

 
 

As restaurações foram avaliadas independentemente por dois especialistas em 

odontopediatria (MRRC e LAAA), cegos para as condições testadas e calibrados 

segundo o critério proposto pela FDI (Federação Dentária Internacional) (60,61), 

conforme os Quadros 2,3 e 4 abaixo: 
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Quadro 2: Classificação FDI de acordo com as propriedades estéticas. 
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Quadro 3: Classificação FDI de acordo com as propriedades funcionais 
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Quadro 4: Classificação FDI de acordo com as propriedades biológicas 
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A avaliação foi realizada uma semana (T0), 06 meses (T6) e 12 meses (T12) 

após o tratamento. 

As restaurações que receberam escores finais equivalentes a 4 (clinicamente 

insuficientes) ou 5 (clinicamente inaceitáveis) foram consideradas como falha do 

tratamento. As restaurações clinicamente insuficientes foram submetidas ao reparo, 

enquanto as consideradas inaceitáveis foram substituídas e excluídas do estudo. 

 
d) Local 

 
 

A pesquisa foi realizada nas Clínicas de Odontopediatria do Curso de 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense / Instituto de Saúde de Nova 

Friburgo (INSNF) - Rio de Janeiro, entre o período de 2017 a 2019. 

 
e) Processamento estatístico 

 
 

Os dados foram analisados por um operador cego. Para a análise estatística dos 

resultados os dados foram tabulados no programa SPSS 21 (Statistical Package for 

the Social Science – versão 21- SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), versão para 

Windows e analisados através dos testes estatísticos pertinentes. A estatística 

descritiva foi utilizada para descrever o paciente (sexo, etnia, aspectos 

sociodemográficos) e os dentes (arco, tipo de dente e número de superfícies). 

Considerando as características dos dentes, as diferenças dos critérios qualitativos 

entre os grupos (G1 e G2) foram analisadas pelo teste do qui-quadrado ou teste exato 

de Fisher, com p <0,05. 

A estatística descritiva foi utilizada para descrever as distribuições de frequência 

dos critérios avaliados e os motivos da falha. A análise qualitativa baseada nos 

critérios FDI foi analisada de forma independente para cada um dos 18 critérios 

avaliados. As diferenças nesses critérios qualitativos entre os grupos (G1 e G2) foram 

analisadas pelo teste do qui-quadrado ou exato de Fisher, com p <0,05. O método 

Kaplan – Meier criou curvas de sobrevivência. Além disso, uma regressão de Cox foi 

aplicada nos dados para avaliar a influência do tipo de dente, número de superfícies 

restauradas e arco dentário (superior ou inferior) nos resultados (p <0,05). 
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4. RESULTADOS 
 
 
4.1 Artigo 1 

 
 
a) Busca e elegibilidade dos artigos 

 
 

A Figura 14 apresenta o fluxograma da estratégia de busca. Inicialmente foram 

encontrados 39 estudos: 23 PubMed, 06 WOS, 07 Scopus, 03 Cochrane e nenhum no 

Lilacs. As duplicatas foram excluídas e permaneceram 30 estudos. Após a análise dos 

títulos e resumos, 27 estudos foram excluídos por não atenderem aos critérios de 

inclusão. Três registros de pesquisa foram encontrados na busca do Clinical Trials e 

03 incluídos, mas apenas 01 foi selecionado por apresentar os resultados finalizados. 

Todos os estudos foram acessados na íntegra e suas referências foram checadas 

manualmente. Nenhum artigo foi incluído nessa busca manual. Não foi adicionado 

nenhum artigo por comunicação pessoal ou pela Grey Literature. 
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Figura 14: Diagrama de Fluxo relatando a pesquisa e seleção dos estudos, seguindo 

os itens de Revisões Sistemáticas e Metanálise recomendados pelo Prisma (48). 

 
b) Extração de dados 

 
 

Os três estudos incluídos foram realizados no Brasil avaliando dentes decíduos. 

Dois foram ensaios clínicos randomizados, mas Alves et al., (30) realizou um estudo 

de boca-dividida. No estudo de Steiner-Oliveira et al., (31) foi detectado a influência 

dos tratamentos implementados avaliando sinais clínicos, radiográficos e falha na 
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restauração, no entanto, não explicaram os métodos utilizados para essa análise. O 

estudo de Alves et al.,(30) avaliou apenas a falha na restauração utilizando o método 

USPHS (United States Public Health Service) que analisa retenção, descoloração 

marginal, cárie secundária e cor. O estudo de Faria et al., (62) utilizou o critério FDI 

(International Dental Federation). Com relação ao período de acompanhamento 

Steiner-Oliveira et al., (31) avaliou um período de 6 e 12 meses após o tratamento, o 

de Alves et al., (30) acompanhou as restaurações por um período de 6 meses após 

o tratamento e o estudo de Faria et al., (62) realizou acompanhamento entre baseline, 

6 e 12 meses (Tabela 1). 

A tabela 2 ilustra o padrão clínico dos estudos (30,31,62). Observou-se que as 

faixa etárias não foram muito diferentes variando entre 4 e 10 anos, o número de 

participantes variou de 20 a 32 e os dentes utilizados foram os mesmos (molares 

decíduos). O tipo de material utilizado após a RSC associada ou não a TFDa foi 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina (31), cimento de hidróxido de 

cálcio +de ionômero de vidro + resina composta nos casos de cavidades profundas e 

cimento de ionômero de vidro + resina composta nos casos de cavidades médias (30), 

e somente resina composta (62). Não houve diferença entre os tratamentos nos 

grupos experimental (RSC + TFDa) ou controle (RSC). A taxa de sucesso foi de 100% 

com base nos resultados avaliados em Alves et al.,(30), Steiner-Oliveira et al.,(31) e 

no estudo de Faria et al., (62) a taxa de sucesso no grupo experimental foi de 81.2 %. 

De acordo com os dados referente ao protocolo de utilização da TFDa exposto 

na Tabela 3, o comprimento de onda foi semelhante nos três artigos (660nm). Os 

estudos (30,31,62) utilizaram o fotossensibilizador azul de metileno (AM), no entanto, 

Steiner-Oliveira et al.,(31) também utilizou azul de toluidina (AT) no grupo 2. O AM foi 

aplicado durante o mesmo período de tempo (5 min.) nos três estudos (30,31,62) 

porém o tempo de irradiação foram diferentes: 90 seg (31,62) e 180 seg (30). A 

concentração do AM também foi diferente nos dois estudos, variando de 0,01% (31,62) 

a 0,005% (30). A energia foi relatada apenas em dois artigos (31,62). A dose nos casos 

dos protocolos de TFDa + AM foram diferentes: 320 J / cm² (31), 640J / cm² (30), e 300J/ 

cm²(62). Ambos artigos (30,31,62) utilizaram a mesma potência (100 mW). 
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Tabela 2: Características dos artigos incluídos 
 

 
Autor, 
(ano)/ 
País 

 

Tipo de 
estudo 

 
 

Dentição 

 
Idade 
(anos) 

 

Amostra 
(participantes) 

 
 

Grupos avaliados 

 
Materiais 

restauradores 

 
Métodos 

para avaliar 
o sucesso 

do 
tratamento 

 
Tempo de 
acompanh 

amento 

 
 

Desfecho 

 
Taxa de 
sucesso 

Steiner 
- 

Oliveir 
a et al. 
(2015) 
/ Brasil 

Clínico 
controlado 
randomiza 

do 

Molares 
decíduos 

5 a 7 32 G1: (Controle) 
Remoção seletiva de 
cárie + clorexidina 
G2: Remoção parcial 
de cárie + terapia 
fotodinâmica 
antimicrobiana com 
diodo emissor de luz 
associado à AT 
G3: Remoção seletiva 
de cárie + terapia 
fotodinâmica 
antimicrobiana com 
laser associado ao AM 

cimento de ionômero 
de vidro modificado 

por resina 

Sinais 
clínicos 
Sinais 

radiográfico 
s 

Falha na 
restauração 

6 e 12 
meses 

Após os períodos 
de 

acompanhamento 
de 6 e 12 meses, 

não foram 
observados sinais 
de dor ou falha na 
restauração. As 

radiografias 
também não 

mostraram imagens 
anormais. Não 

foram encontradas 
diferenças entre os 
tratamentos. Não 

foram encontradas 
fortes correlações 

entre nenhuma das 
variáveis clínicas 

testadas. 

100% para 
todos os 
grupos 
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Alves 
et al., 
(2019)/ 
Brasil 

Clínico 
controlado 
randomiza 
do boca- 
dividida 

Molares 
decíduos 

6 a 8 20 G1: (Controle) 
Remoção seletiva de 
cárie 
G2: remoção seletiva 
de cárie + terapia 
fotodinâmica 
antimicrobiana (laser 
de baixa intensidade - 
InGaAlP) com 0,005% 
AM 

Cavidades 
profundas: cimento 

de hidróxido de cálcio 
+ 

de ionômero de vidro 
+ resina composta 

Cavidades médias: 
cimento de ionômero 

de vidro + resina 
composta 

USPHS- 
Modificado 
(Serviço de 
Saúde 
Pública dos 
Estados 
Unidos):aná 
lise de 
retenção, 
descoloraçã 
o marginal, 
cárie 
secundária, 
adaptação 
marginal e 
cor. 

7 dias e 6 
meses 

Não houve 
diferença entre os 

dentes que 
receberam a TFDa 

e os que não 
receberam por 

todos os dentes 
avaliados 

critérios: retenção, 
adaptação marginal, 

descoloração 
marginal, cárie 

secundária e cor. 
Nos meses de 

análise, foi 
observada uma 

adaptação marginal 
inadequada em 2 
restaurações, uma 
em cada grupo de 

tratamento. 

100% para 
todos os 
grupos 

Faria 
et al 
(DNP/ 
Brasil 

Clínico 
controlado 
randomiza 
do 

Molares 
decíduos 

4 a 10 30 G1: (Controle) 
Remoção Seletiva de 
cárie 
G2: Remoção seletiva 
de cárie+ terapia 
fotodinâmica 
antimicrobiana  (laser 
de baixa intensidade - 
InGaAlP) com 0.01% 
AM 

Resina composta Critério FDI 1 
semana, 
6 e 12 
meses 

Não houve 
diferença entre os 

dentes que 
receberam a TFDa 

e os que não 
receberam 

81,2 % para 
o grupo 
experiment 
al e 86,7 % 
para  o 
gruoo 
controle. 

 
 
 
 

Abreviações: AM, Azul de metileno; AT, Azul de toluidina; TFDa, Terapia fotodinâmica antimicrobiana; SI, Sem informação; DNP, Dado não publicado; FDI, 
International Dental Federation. 
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Tabela 3: Parâmetros da TFDa nos estudos selecionados 
 

 
Autor/ ano 

Comprimen 
to de onda 

(nm) 

Fotossensibilizador 
(concentração) / 

tempo de pré- 
irradiação 

Remoção do 
fotosensibilizador 
antes da irradiação 

Tempo de 
irradiação 

 
Irradiação 

local 

 
Fonte de luz 

 
Energia 

(J) 

 
Dose 

(J /cm²) 

 
Poder 
(mW) 

 
Irradiância 
(mW/cm2) 

 
Local 
(mm²) 

 
 

Steiner- 
Oliveira 
et al., 
2015 

 
 
 

LEDAT- 
630 

LAM-660 

LEDAT-AT 200 μL 
(0.1 mg∕mL) / 1 min 

 
LAM-AM 200 μL 

(0.01%) (Chimiolux® 
Hyrofarma, Belo 
Horizonte, Minas 
Gerais, Brazil) / 5 

min 

 
O 

fotossensibilizador 
foi removido após 
irradiação (lavado 
com água e seco 
com um algodão 

estéril) 

 
 
 

LEDAT-1 min 

LAM-90 seg 

 
 
 

SI 

LEDAT- Fonte de luz 
LED vermelha (MM 
Optics, São Carlos, 
São Paulo, Brazil) 
LAM- Fonte de luz 

LASER vermelha de 
baixa potência (Photon 

Lase III—DMC, São 
Carlos, São Paulo, 

Brazil) 

 
 
 
 

9 

 
 

LEDAT- 
30 

 
LAM- 
320 

 
 
 
 

100 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI 

 
 

Alves et 
al., (2019) 

 
 

660 

0.005% AM 
fotossensibilizante 

/tempo de pré- 
irradiação foi de 5 

min 

Os dentes foram 
lavados 

abundantemente 
com água por 1 

minuto. 

 
 

180 seg 

 
 

SI 

 
 

InGaAlP laser (TF 
Premier-MM Optics) 

 
 

SI 

 
 

640 

 
 

100 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

 
Faria et 
al., (DNP) 

 
 
 

660 

 
 

0,01% AM 
fotossensibilizante/ 

tempo de pré- 
irradiação foi de 5 

min 

 
O 

fotossensibilizador 
foi removido antes 

da irradiação 
(excesso removido 
com um algodão 

estéril) 

 
 
 

90 seg 

 
 

Centro da 
cavidade 

a uma 
distância 
de 3mm 

 

 
laser vermelho de 

baixa potência 
InGaAIP (MM Optics, 

São Carlos, Brasil) 

 
 
 

9 

 
 
 

300 

 
 
 

100 

 
 
 

SI 

 
 
 

3 

Abreviações: AM, Azul de metileno; AT, Azul de toluidina; TFDa, Terapia fotodinâmica antimicrobiana; AlClPc, alumínio- cloro ftalocianina; LEDAT ,TFDa com 
LED mediado com azul de toluidina; LAM, TFDa com laser mediado por AM; SI, Sem informação; DNP, Dado não publicado; InGaAIP, Indium gallium aluminum 
phosphorus. 
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c) Avaliação do risco de viés individual dos estudos 
 
 

A Figura 15 representa a avaliação de acordo com os Critérios de Colaboração 

Cochrane para avaliar o risco de viés. Os estudos (30,31,62) não apresentaram risco 

de viés. Nos dois casos, devido ao tipo da intervenção (item 3), não havia como 

realizar o cegamento dos participantes e profissionais envolvidos por isso foi 

considerado como não aplicável (N/A), sendo considerado apenas o item 4 a 

ocultação do avaliador. Nos casos de dúvida, foram acessados os autores. 
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Steiner- 
Oliveira et al., 
(2015) 

+ + N/A + + + 

Alves et al., 
(2019) 

+ + N/A + + + 

Faria et al., 
(data not 
published) 

+ + N/A + + + 

 
 
 

Figura 15: Avaliação do risco de viés dos estudos selecionados 

 
c) Metanálise e a certeza da evidência 

 
 

Os três estudos selecionados foram incluídos na metanálise. Os dados foram 

analisados com o uso de um modelo de efeitos fixos, uma vez que não foi observada 

heterogeneidade (I2 =0%). 

Considerando o tratamento no grupo experimental (RSC + TFDa) ou grupo 

controle (RSC), não foi observada diferença entre os grupos após 6 meses de 
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acompanhamento (p = 0,70; IC -0,02 [-0,11, 0,07]) (Figura 16). Após 12 meses 

também não houve diferença( p = 0,58; IC -0,04 [-0,17, 0,09]) (Figura 17). 
 
 
 
 

 
Figura 16: Avaliação dos grupos de acordo com o número de sucesso do 

tratamento após o período de 6 meses. 

 

 
Figura 17: Avaliação dos grupos de acordo com o número de sucesso do 

tratamento após o período de 12 meses. 

 
Considerando o fotossensibilizador utilizado (AM), também foi observada 

diferença após 6 meses (p = 0,70; IC -0,02 [-0,11, 0,07]) (Figura 18) e 12 meses (p = 

0,58; IC -0,04 [-0,18, 0,10]) (Figura 19). 
 
 

 
Figura 18: Avaliação do sucesso do tratamento levando em consideração o 

fotossensibilizador (azul de metileno) após o período de 6 meses. 



44 
 

 

 

 
 

Figura 19: Avaliação do sucesso do tratamento levando em consideração o 

fotossensibilizador (azul de metileno) após o período de 12 meses. 

 
Este estudo não teve covariáveis para realizar a meta-regressão ou teste de 

sensibilidade. O viés de publicação não pode ser avaliado uma vez que não houve 

análises de subgrupos com pelo menos 10 estudos incluídos na metanálise. 

A certeza da evidência foi considerada moderada, principalmente pelo fato do 

tamanho amostral de 2 estudos que foram pequenas(30,31) e não puderam ser 

consideradas representativas pois o cálculo amostral de ambos os artigos, que tinha 

uma etapa microbiológica e uma etapa clínica, foram baseados na redução 

microbiológica e não na taxa de sucesso (Tabela 4). 

 
Tabela 4: A certeza da evidência dos estudos tratados RSC + TFDa em comparação 

com o Controle (RSC) para decíduos 
 

   Certainty assessment   № of patients Effect   

№ of 
studie 

s 

 
Study 
design 

 
Risk of 

bias 

 
Inconsistenc 

y 

 
Indirectnes 

s 

 
Imprecisio 

n 

Other 
consideration 

s 

 
aPDT+SC 

R 

 
SCR 

Relativ 
e 

(95% 
CI) 

Absolut 
e 

(95% CI) 

Certainty Importance 

Treatment after the follow-up periods of 6 months 
 

3 randomise not not serious not serious serious a none 60/63 52/54 RR - 982 ⨁⨁⨁ 
◯ 

MODERATE 

IMPORTAN 
T  d trials seriou     (95.2%) (96.3% 0.02 fewer 

 s      ) (-0.11 per 
         to 1.000 

         0.07) (from 
1.000 

          fewer to 

          896 
fewer) 

Treatment after the follow-up periods of 12 months 
 

2 randomise 
d trials 

not 
seriou 

s 

not serious not serious serious b none 47/53 
(88.7%) 

38/42 
(90.5% 

) 

RR - 
0.04 

(-0.17 
to 

0.09) 

941 
fewer 
per 

1.000 
(from 

⨁⨁⨁ 
◯ 

MODERATE 

IMPORTAN 
T 

1.000 
fewer to 

823 
fewer) 

aPDT + Photosensitizer (Methylene Blue) after the follow-up periods of 6 months 
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Certainty assessment № of patients Effect 
 

 
№ of 

studie 
s 

 

Study 
design 

  

Inconsistenc 
y 

 

Indirectnes 
s 

 

Imprecisio 
n 

 
Other 

consideration 
s 

 

aPDT+SC 
R 

  
Relativ 

e 
(95% 
CI) 

 
Absolut 

e 
(95% CI) 

 
Certainty 

 
Importance 

SCR   

3 randomise not not serious not serious serious b none 50/53 52/54 RR - 982 
⨁⨁⨁ 
◯ 

MODERATE 

IMPORTAN 
d trials seriou (94.3%) (96.3% 0.02 fewer T 

 s  ) (-0.11 per  

    to 1.000  

    0.07) (from  

     1.000  

     fewer to  

     896  

     fewer)  

aPDT + Photosensitizer (Methylene Blue) after the follow-up periods of 12 months 
 

2 randomise not not serious not serious serious b none 37/43 38/42 RR - 941 
⨁⨁⨁ 
◯ 

MODERATE 

IMPORTAN 
d trials seriou (86.0%) (90.5% 0.04 fewer T 

 s  ) (-0.18 per  

    to 1.000  

    0.10) (from  

     1.000  

     fewer to  

     814  

     fewer)  

 

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio 
 

Explanations 
a. Small sample size. The sample size of 2 papers were calculated based on the microbiological analysis. 
b. Small sample size. 
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4.2 Artigo 2 
 
 

Ao total, 26 participantes com idade média equivalente a 6,15 (dp 1,48 anos 

receberam tratamento. Dentre eles, 09 (34,6 %) eram do sexo masculino e 17(65,4%) 

do sexo feminino, com relação à classificação socioeconômica 16 (61,5 %) eram da 

classe C1 e C2 (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Caracterização dos pacientes (n=26). 

 
Variáveis  

Idade – média (SD)  

 6.15 (1.48) 
  Sexo -n (%) 

Masculino 09 (34.6) 
Feminino 17 (65.4) 

  Etnia - n(%) 
Caucasiano 20 (76.9) 
Afro-descendente 6 (23.1) 

  Classificação Sócio-econômica – n (%) 
C1/C2 16 (61.5) 
D/E 10 (38.5) 

  Ceo-d – média (SD) 
 5.42 (3.05) 
  CPOD – média (SD) 
 0.19 (0.63) 
  IHOS -n (%) 
Saúde Oral Boa 20 (76.9) 
Saúde Oral Regular 6 (23.1) 
Saúde Oral Ruim - 

 
A média dos índices ceo-d e CPOD foi de 5,42 (dp 3,05) e 0,19 (dp 0,63) 

respectivamente. 

Conforme observado na Figura 20, 70 molares decíduos foram selecionados 

para o estudo, sendo 06 excluídos por não estarem dentro do critério de inclusão. Dos 

64 dentes incluídos, 32 foram alocados para o grupo G1 (RSC) e 32 para o grupo G2 

(RSC+ TFD). Ao total foram 64 dentes incluídos, dos quais foram restaurados 33 

segundos molares decíduos (51,60%), sendo o envolvimento de duas faces maior, 

com 32 dentes (50,00%) (Tabela 6). 



47 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 20: Desenho de ensaios clínicos; Inclusão, Alocação, acompanhamento e 
análise (Flowchart of CONSORT clinical trial Design) 

 
Inclusão 

 
Alocação 

Excluídos: 4 Pacientes 

(6 dentes) 

Envolvimento pulpar (n=3) 
Reabsorção avançada(n=3) 

Análise 

12 meses 

Perda de seguimento 
(n=3) 

 
Avaliados (n=30) 
Excluídos (n=2) 

06 meses 
Perda de seguimento 

(n=3) 

 
Avaliados (n=32) 
Excluídos (n=2) 

 
Baseline 

Perda de seguimento (n=0) 

 
Avaliados (n=32) 
Excluídos (n=0) 

 
Randomização 

26 Pacientes 
(n=64) dentes 

 
30 Pacientes examinados 

(70) dentes 

Dente esfoliado 
(n=2) 

12 meses 

Perda de seguimento 
(n=2) 

06 meses 
Perda de seguimento 

(n=2) 

 
Baseline 

Perda de seguimento (n=0) 

Alocação para RSC (n= 32) 
Receberam alocação para intervenção G1 (n=32) 

 
Avaliados (n=29) 

Excluídos (n=3) 

 
Avaliados (n=32) 

Excluídos (n=3) 

 
Avaliados (n=32) 

Excluídos (n=0) 

Alocação para RSC + TFDa (n= 32) 
Receberam alocação para intervenção G2 (n=32) 

Analisados (n= 26) 

Taxa de sucesso 86.7% 

(excluindo a esfoliação dentária) 

Analisados (n= 26) 

Taxa de sucesso 81.2 % 
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Tabela 6: Distribuição de frequência de acordo com os dentes (n=64) 
 

Variáveis    
n (%) 

G1 
n=32 
n (%) 

G2 
n=32 
n (%) 

p-valor 

Arco Dentário   28 (43.80) 14 (43.80) 14 (43.80) 1.00* 
  Inferior 36 (56.20) 18 (56.20) 18 (56.20)  

Tipo de Dente   31 (48.40) 15 (46.90) 16 (50.00) 1.00* 
  2º molar 33 (51.60) 17 (53.10) 16 (50.00)  

Número de faces  24 (37.50) 12 (37.50) 12 (37.50) 0.73** 
restauradas   32 (50.00) 15 (46.90) 17 (53.10)  

  03 8 (12.50) 5 (15.60) 3 (9.40)  

G1: RSC; G2: RSC+TFDa; * Teste Exato de Fisher’; ** Teste Qui- Quadrado; p<0.05. 

 
As Tabelas 7, 8 e 9 ilustram os escores atribuídos aos critérios estéticos, 

funcionais e biológicos, respectivamente, ao longo do estudo (T0, T1 e T2). Quando 

os grupos foram comparados (G1x G2), não foram observadas diferenças (p> 0,05). 

Cinco restaurações (3 no G1 e 2 no G2) foram consideradas clinicamente insuficientes 

nos critérios adaptação marginal, correspondência de cores e translucidez. Eles 

exigiram alguns ajustes (polimento e recontorno) e continuam na amostra. Dez dentes 

foram excluídos devido a fatores relacionados à fratura do material restaurador (4 em 

G1 e 4 em G2), cárie secundária (1 em G2), vitalidade pulpar (necrose) com lesão 

aparente ao exame radiográfico (1 em G2) foram considerados como falha. 

As taxas de sobrevivência semelhantes para os dois grupos foram observadas 

considerando o período completo de observação. A análise de Kaplan-Meyer não 

mostrou diferenças significativas entre os grupos (p = 0,60) (Figura 21). Nenhuma co- 

variante como: tipo de dente (p = 0,50), número de superfícies (p = 0,86) e arcada 

dentária (p = 1,00) influenciaram as taxas de sobrevida nos últimos 12 meses (Figuras 

22,23 e 24). 
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Tabela 7: Propriedades estéticas dos grupos. 
 

 
Critério 

 
Pontuação 

Baseline 
(T0) n=64 

06 meses 
(T6) n=64 

12 meses 
(T12) n=57** 

G1(N=32) 
n (%) 

G2(N=32) 
n (%) 

G1(N=32) 
n (%) 

G2(n=32) 
n (%) 

G1(n=28) 
n (%) 

G2(n=29) 
n (%) 

 
Brilho 

Superficial 

0 29 (90,6%) 28 (87,5%) 28 (87.5%) 26 (81,2%) 26 (92.9%) 22 (75,9%) 
1 3 (9,4%) 3 (9,4%) 4 (12.5%) 5 (15,6%) 2 (7.1%) 5 (17,2%) 
2 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 2 (6,9%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.60* 0.55* 0.16* 

 
Pigmentação 

Superficial 

0 31 (96,9%) 29 (90,6%) 30 (93.8%) 29 (90,6%) 25 (89,3%) 25 (86,2%) 
1 1 (3,1%) 3 (9,4%) 2 (6.2%) 3 (9,4%) 3 (10,7%) 4 (13,8%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.61** 1.00** 1.00** 

 
Pigmentação 

Marginal 

0 30 (93,8%) 27 (84,4%) 29 (90,6%) 26 (71,9%) 24 (85,7%) 24 (82,8%) 
1 2 (6,2%) 5 (15,6%) 3 (9,4%) 6 (18,8%) 3 (10.7%) 5 (17,2%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,6%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.42** 0.47** 0.47* 

 
Reprodução de 

Cores e 
Translucidez 

0 29 (90,6%) 29 (90,6%) 27 (84,4%) 24 (75,0%) 25 (89,3%) 20 (69,0%) 
1 3 (9,4%) 2 (6,2%) 4 (12,5%) 6 (18,8%) 3 (10,7%) 6 (20,7%) 
2 0 (0,0%) 1 (3,1%) 1 (3,1%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 2 (6,9%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 1 (3,4%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.54* 0.66* 0.21* 

 
Forma 

Anatômica 
Estética 

0 26 (81,2%) 28 (87,5%) 26 (81,2%) 27 (84,4%) 21 (75,0%) 22 (75,9%) 
1 6 (18,8%) 3 (9,4%) 6 (18,8) 4 (12,5%) 7 (25,0%) 6 (20,7%) 
2 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 1 (3,4%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.35* 0.49* 0.58* 
Pontuação: 1. Clinicamente excelente/muito bom; 2. Clinicamente bom; 3. Clinicamente suficiente/satisfatório (deficiências menores); 
4. clinicamente insatisfatório (mas reparável); 5. Clinicamente inaceitável (substituição necessária). 
* Teste Qui- Quadrado; ** Teste Exato de Fisher; p<0.05; **1 dente perdido (esfoliação em G1) 
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Tabela 8: Propriedades Funcionais dos grupos. 
 

 
 

Critério 

 
 

Pontuação 

Baseline 
(T0) n=64 

06 meses 
(T6) n=64 

12 meses 
(T12) n=57** 

G1 
(N=32) 
n (%) 

G2 
(N=32) 
n (%) 

G1 
(N=32) 
n (%) 

G2 
(n=32) 
n (%) 

G1 
(n=28) 
n (%) 

G2 
(n=29) 
n (%) 

 
Fratura do 
Material e 
Retenção 

0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 28 (87,5%) 28 (87,5%) 25 (89,3%) 25 (86,2%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 2 (6,2%) 0 (0,0%) 1 (3,4%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,6%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 0 (0.0%) 1 (3,4%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (6,2%) 2 (6,2%) 2 (7,1%) 2 (6,9%) 

p-valor - 0.72* 0.56* 

 
Adaptação 
Marginal 

0 23 (71,9%) 30 (93,8%) 21 (65,6%) 27 (84,4%) 16 (57,1%) 25 (86,2%) 
1 8 (25,0%) 2 (6,2%) 10 (31,2%) 5 (15,6%) 10 (35,7%) 4 (13,8%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,2%) 0 (0,0%) 2 (7,1%) 0 (0,0%) 
3 1 (3,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.63* 0.18* 0.38* 

 
Contorno 
Oclusal e 
Desgaste 

0 32 (100,0%) 29 (90,6%) 32 (100%) 30 (93,8%) 28 (100%) 26 (89,7%) 
1 0 (0,0%) 3 (9,4%) 0 (0,0%) 2 (6,2%) 0 (0,0%) 3 (10,3%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.23** 0.49** 0.23** 

 
Ponto de 
Contato 

0 31 (96,9%) 31 (96,9%) 30 (93,8%) 31 (96.9%) 27 (96,4%) 29 (100%) 
1 0 (0,0%) 1 (3,1%) 1 (3,1%) 1 (3,1%) 1 (3,6%) 0 (0,0%) 
2 1 (3,1%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.36* 0.60* 0.49** 

 
Contorno 
proximal 

1 31 (96,9%) 31 (96,9%) 30 (93,8%) 31 (96,9%) 26 (92,9%) 29 (100%) 
2 1 (3,1%) 1 (3,1%) 2 (6,2%) 1 (3,1%) 2 (7,1%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
5 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor * 1,00** 1,00** 0.23** 
Exame 

Radiográfico 
0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 32 (100%) 32 (100%) 28 (100%) 27 (93,1%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,4%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
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 4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,4%) 

p-valor ** - - 0.36* 
Ponto de Vista 

do Paciente 
0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 32 (100%) 32 (100%) 28 (100%) 29 (100%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor ** - - - 
 

Pontuação: 1. Clinicamente excelente/muito bom; 2. Clinicamente bom; 3. Clinicamente suficiente/satisfatório (deficiências menores); 
4. clinicamente insatisfatório (mas reparável); 5. Clinicamente inaceitável (substituição necessária 
* Teste Qui- Quadrado; ** Teste Exato de Fisher; p<0.05; **1 dente perdido (esfoliação em G1) 
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Tabela 9: Propriedades Biológicas dos grupos. 
 

 
 

Critério 

 
 

Pontuação 

Baseline 
(T0) n=64 

06 meses 
(T6) n=64 

12 meses 
(T12) n=57** 

G1 
(N=32) 
n (%) 

G2 
(N=32) 
n (%) 

G1 
(N=32) 
n (%) 

G2 
(n=32) 
n (%) 

G1 
(n=28) 
n (%) 

G2 
(n=29) 
n (%) 

Sensibilidade 
pós-operatória 

e vitalidade 
pulpar 

0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 32 (100%) 32 (100%) 28 (100%) 28 (96,6%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,4%) 

p-valor - - 1.00** 

 
Recorrência de 

Cárie 

0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 32 (100%) 31 (96.9%) 28 (100%) 29 (100%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor - 1.00** - 

 
Integridade do 

Dente 

0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 32 (100%) 32 (100%) 28 (100%) 29 (100%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor - - - 

 
Resposta do 
Periodonto 

0 29 (90,6%) 31 (96,9%) 29 (90,6%) 30 (93,8%) 25 (89,3%) 27 (93,1%) 
1 3 (9,4%) 1 (3,1%) 3 (9.4%) 2 (6,2%) 3 (10,7%) 2 (6,9%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 0.61* 1.00** 0.67** 

 
Mucosa 

Adjacente 

0 32 (100,0%) 32 (100,0%) 32 (100%) 32 (100%) 28 (100%) 29 (100%) 
1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor - - - 
Saúde Oral e 

Geral 
0 32 (100,0%) 31 (96,9%) 32 (100%) 29 (90,6%) 28 (100%) 27 (93,1%) 
1 0 (0,0%) 1 (3,1%) 0 (0,0%) 3 (9,4%) 0 (0,0%) 2 (6,9%) 
2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
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 4 0 (0,0%) 1 (3,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

p-valor 1.00** 0.23** 0.49** 

 
 

Pontuação: 1. Clinicamente excelente/muito bom; 2. Clinicamente bom; 3. Clinicamente suficiente/satisfatório (deficiências menores); 
4. clinicamente insatisfatório (mas reparável); 5. Clinicamente inaceitável (substituição necessária 
* Teste Qui- Quadrado; ** Teste Exato de Fisher; p<0.05; **1 dente perdido (esfoliação em G1) 
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Figura 21: Curvas de sobrevivência (Kaplan – Meier) para o grupo de tratamento (G1 

e G2) durante os 12 meses de observação. (Log Rank - Mantel-Cox; p = 0,60). 

 

 

 
Figura 22: Curvas de sobrevivência (Kaplan – Meier) para G1 e G2 nos 12 meses, 

considerando a influência do tipo de dente. (p = 0,50). 
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Figura 23: Curvas de sobrevivência (Kaplan – Meier) para G1 e G2 nos 12 meses, 

considerando o número de superfícies restauradas. (p = 0,86) 
 

 
Figura 24: Curvas de sobrevivência (Kaplan-Meier) para G1 e G2 nos 12 meses, 

considerando a localização do dente no arco. (p = 1,00) 
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5 - DISCUSSÃO 
 

O melhor entendimento do processo carioso, relacionado com o avanço dos 

materiais da odontologia nas últimas décadas, permitiu avanços na odontologia 

minimamente invasiva (OMI) (63), e isso refere-se à manutenção da estrutura 

dentária, tanto quanto possível, sendo uma subdivisão da odontologia conservadora 

(64). A OMI está concentrada no tratamento da cárie dentária, abrangendo o 

diagnóstico precoce, prevenção, e foco na mudança dos tratamentos - desde 

intervenções dentárias até aos métodos biológicos de prevenção e preservação do 

tecido dentário sadio (65). 

A abordagem de lesões profundas de cárie foi alterada, e atualmente é 

favorável manter uma camada de dentina parcialmente desmineralizada sob um 

material para preservar a vitalidade do tecido pulpar, especialmente para incentivar o 

processo reparador de esclerose e a formação de dentina terciária (42,66). 

Revisões sistemáticas que abordam isoladamente as técnicas minimamente 

invasivas como o Carisolv e o tratamento restaurador atraumático (TRA) já foram 

publicadas (67,68,69,70) porém nenhuma delas fez uma abordagem como em 

questão sobre a TFDa. As revisões sistemáticas são utilizadas com frequência para 

compartilhar dados de ensaios clínicos,  que  ganham força e  podem ser 

particularmente importantes na revisão de controvérsias terapêuticas (46). Baseando- 

se nisso, o Artigo 1 é de extrema importância, pois a partir dele futuros autores 

poderão delinear seus estudos para confirmar  ou  refutar esses resultados 

apresentados além de agregar ou chegar a uma melhor evidência científica possível, 

uma vez que existem poucas publicações em questão. Além disso, a utilização do 

sistema GRADE propõe uma metodologia compreensiva e sistemática para graduar a 

qualidade de evidência nas revisões sistemáticas e diretrizes e fornece um suporte 

para o manejo das recomendações clínicas (71), a Ferramenta Cochrane, o Robot 

Reviewer e o AMSTAR-2 também são instrumentos validados na literatura e serviram 

para minimizar o risco de viés do artigo em questão e refinar a qualidade metodológica 

Diversas  pesquisas associam a  técnica de RSC com  TFDa  (30,31, 

33,34,35,37,72,73), mas apenas Alves et al.,(30) e Steiner-Oliveira et al.,(31) 

constataram que a associação não interferiu no sucesso da restauração em dentes 

decíduos, assim como no Artigo 2 apresentados nesta dissertação. Porém os dois já 

publicados não aprofundam a questão do acompanhamento restaurador, mas sim de 
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maneira secundária, pois enfatizam mais a redução microbiológica. Por isso o Artigo 

2 delineado nesta dissertação buscou dar enfoque na eficácia clínica avaliando o 

comportamento restaurador. 

A busca na literatura realizada pelo Artigo 1 serviu de subsídio para a 

construção do delineamento do Artigo 2. A partir desses dois artigos (30,31) 

obtivemos base para o delineamento metodológico bem como os seus achados 

reportados em acompanhamentos de curto período de tempo (6 meses) reforçaram 

a necessidade da publicação de mais artigos. 

Embora o período de acompanhamento (6 e 12 meses) de ambos artigos 

(30,31,62) não tenha influenciado na metánalise do Artigo 1, esse fator pode gerar 

uma limitação nos estudos, porém, se considerarmos que os dentes analisados são 

decíduos, o período de acompanhamento pode não ser considerado curto, tendo em 

vista o processo de esfoliação fisiológica, mas seria relevante estudos com maior 

acompanhamento em dentes permanentes. 

O Artigo 1 desta dissertação apoia a hipótese de que os resultados precisam 

ter cautela para serem interpretados, por conta de poucos artigos que foram 

publicados até o momento, por mais que a TFDa venha se destacando como uma 

ferramenta minimamente invasiva útil para ser associada a RSC para procedimentos 

na odontologia. 

Assim, como ocorreu em dois artigos encontrados na busca de literatura feita 

no Artigo 1 (30,31), no Artigo 2, ao final de 12 meses, com relação à retenção das 

restaurações, constatou-se que não houve diferenças significativas entre os dois 

grupos avaliados (G1(RSC) x G2(RSC+TFDa). No presente estudo (62) e nos estudos 

clínicos já existentes de Alves et al.,(30) e Steiner- oliveira et al.,(31) o tempo de 

acompanhamento é reduzido (6 meses e 12 meses), o que sugere um maior 

acompanhamento longitudinal (24 e 36 meses) e até mesmo estudos laboratoriais 

para uma avaliação mais detalhada. 

Outro fator importante a ser considerado é que no Artigo 1, os artigos incluídos 

(30,31,62) apresentam variados protocolos de luz a laser ou LED e também de 

fotossensibilizador, porém o uso da TFDa apresentou retenção satisfatória da 

restauração, confirmando a eficácia como auxiliar na técnica de RSC. 

Levando em consideração a utilização do fotossensibilizador, apenas o estudo 

de Steiner- Oliveira et al., (31) incluiu dois grupos com fotossensibilizador diferentes 

(azul de metileno e azul de toluidina), já o resultado do Artigo 2 incluiu o azul de 



58 
 

metileno como fotossensibilizador. A concentração também foi diferente nos estudos, 

variando de 0,01% (31,62) a 0,005% (30). Porém, em ambos os casos foi observado 

um baixo nível de falha. No entanto, são necessários mais estudos para detectar a 

influência do uso de outros fotossensibilizadores na retenção da restauração. 

No Artigo 2 houve um aumento nos escores nos parâmetros relacionados à 

adaptação marginal, correspondência de cores e translucidez em ambos os grupos, 

revelando uma diminuição na qualidade das restaurações. Porém esse resultado era 

esperado, uma vez que as condições adversas do ambiente bucal que incluem fatores 

físicos (e.g.: mastigação e oscilações de temperatura) e químicos (e.g.: enzimas 

salivares e bacterianas capazes de degradar a estrutura polimérica da resina 

composta e do colágeno dentinário) (74,75,76). Entretanto, é importante considerar 

que ao final de 12 meses, todos os pacientes estavam satisfeitos com suas 

restaurações o que provavelmente se deve à associação de uma menor percepção 

crítica do paciente infantil e à localização das restaurações que limita a visualização 

de possíveis defeitos pelas mesmas. 

O estudo de Steiner-Oliveira et al.,(31) utilizou o Critério modificado USPHS e 

o de Alves et al.,(30) observou apenas a presença de falhas (não utilizou critério 

específico na literatura). Esse fato levou ao delineamento do Artigo 2 da presente 

dissertação utilizando o critério FDI (60,61). Ele possui vantagens, como por exemplo 

o detalhamento, que é de suma importância para encontrar diferenças sutis entre 

materiais e técnicas diferentes. Atualmente, como os materiais são de boa qualidade, 

é necessário um critério de avaliação que seja detalhado para detectar diferenças 

entre o comportamento clínico desses materiais. Porém, devido à ausência de 

padronização, as comparações com relação ao desempenho clínico de diferente 

materiais e técnicas é dificultada. 

Diante disso, a metanálise do Artigo 1 foi elaborada comparando os grupos 

tratados (com e sem TFDa) considerando falha restauradora. Independentemente do 

método utilizado para detectar a falha na restauração, todos os estudos consideraram 

bem-sucedido o uso de RSC associado à TFDa. 

É importante destacar que por conta da utilização da TFDa, há um aumento no 

tempo de atendimento consequente à aplicação, tempo de ação e fotoativação do 

agente sensibilizante, o que pode ser desfavorável para pacientes com pouca 

capacidade de cooperação, uma vez que o aumento desse tempo poderá interferir no 

comportamento, porém no estudo do Artigo 2 os participantes eram colaboradores. 
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Em nenhum artigo até o momento relacionou a técnica de RSC associada à TFDa 

com o tempo de trabalho em odontopediatria, contudo esse fator também não foi 

avaliado no Artigo 2, podendo ser realizado nos próximos estudos. 

Os estudos clínicos (30,31,62) do Artigo 1 demonstraram um desenho 

heterogêneo: a população foi no mesmo país, o grupo de dentes e a idade das 

crianças foram semelhantes. Além disso, a heterogeneidade <50%, que justifica o 

modelo de efeitos fixos. Também fundamenta em não ser necessário fazer a análise 

de sensibilidade, uma vez que essas análises foram usadas para explorar a fonte de 

heterogeneidade, avaliar a influência potencial dos dados ausentes e testar a 

estabilidade dos principais resultados. 

Vale salientar que a associação da TFDa não altera a terapia clássica para cárie 

dentária, porém, a técnica pode melhorar ou diminuir o custo do tratamento, uma vez 

que a sua atuação como uma medida extra protetora para atendimento odontológico 

pode evitar tratamentos mais onerosos e radicais (como a pulpectomia, por exemplo), 

e dentre algumas das vantagens que podem direcionar o futuro, está incluído sua 

propriedade antibacteriana, que pode diminuir a remoção da estrutura dentária durante 

o tratamento do tecido cariado (77). 

Os resultados do presente estudo demonstram o potencial uso da associação da 

TFDa a RSC para o tratamento da cárie, uma vez que a sua utilização não afetou o 

tratamento restaurador. Além disso, a compreensão desses achados poderá incentivar 

novas pesquisas para desenvolver protocolos clínicos para a prática clínica. 
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6- CONCLUSÕES 
 
 

Observou-se através do Artigo 1 que levando em consideração os achados, em 

um primeiro momento é importante a cautela com a interpretação dos resultados 

devido à limitada quantidade de estudos publicados, porém, eles têm se demonstrado 

de forma positiva, juntamente com o presente Artigo 2, e embora a utilização da TFDa 

seja promissora no tratamento da cárie dentária associada ao tratamento restaurador, 

são necessários mais estudos para estabelecer um protocolo clínico eficaz para sua 

utilização. 

No Artigo 2, pode-se concluir que não houve diferença entre os grupos 

comparados (G1x G2), ou seja, a associação entre a RSC e a TFDa não afetou a 

adesão das restaurações, porém, vale salientar que o tempo de avaliação limita a 

afirmação sobre seus efeitos. 
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ANEXO 3 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa: Uso da terapia fotodinâmica antimicrobiana como coadjuvante na redução de 

microrganismos da cavidade bucal 

Pesquisador: Lívia Azeredo Alves Antunes 
 

Área Temática: 
 

Versão: 2 

CAAE: 46451115.1.0000.5626 

Instituição Proponente: Universidade Federal Fluminense - Pólo de Nova Friburgo 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
 
 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 1.177.743 

Data da Relatoria: 06/08/2015 
 
 
 

Apresentação do Projeto: 

 
Trata-se de Estudo comparativo: estudo que envolve dois ou mais grupos de pacientes para comparar e julgar 

a influência de algum fator, condição, característica, ou procedimento, presente ou aplicado a um dos grupos, 

mas não ao outro. Sinônimo de ensaio clínico se o estudo exige a comparação de tratamentos diferentes que 

envolvam pacientes tratados no mesmo período de tempo. 

Trata-se de um estudo clínico prospectivo e longitudinal. Este estudo será conduzido em pacientes entre 3 e 

12 anos de idade atendidos nas clínicas da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense 

/ Campus Universitário de Nova Friburgo (FOUFF/NF), com presença de em qualquer molar decíduo ou 

permanente, sem qualquer sintomatologia compatível com dor ou pulpites irreversíveis. A redução de 

microrganismos da cavidade bucal será avaliada em 6 diferentes técnicas de remoção de tecido cariado: I) 

adequação ao meio; ii) técnica de capeamento pulpar indireto; iii) técnica de escavação por etapas; iv) 

tratamento restaurador atraumática; v) remoção de tecido cariado com abrasão ultrassônica; vi)remoção 

químico mecânica de tecido cariado. 

A unidade amostral será o dente. O cálculo do tamanho da amostra será realizado a partir de um estudo piloto com 

12 dentes. Utilizar-se-á a média e desvio padrão da diferença da contagem 
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bacteriana antes e após o selamento cavitário nos grupos controle (remoção total de tecido cariado) 

e experimental (remoção parcial de tecido cariado associado a terapia fotodinâmica antimicrobiana). 

Será adotada o nível de significância de 5% para um teste bicaudal, o poder do estudo de 80% e 

considerada a possibilidade de 10% de perdas, ajustando-se o número de amostra. Os pacientes 

selecionados serão submetidos a exame clínico inicial. Radiografias periapicais e interproximais 

padronizadas serão tomadas antes do tratamento. Os tratamentos serão reavaliados clínica e 

radiograficamente em intervalos 3, 6, 12 e 24 meses, considerando-se sucesso aqueles com 

ausência de sintomatologia clínica e alterações radiográficas. 

Como Hipótese define que: "terapia fotodinâmica antimicrobiana é eficaz como coadjuvante na 

redução de microorganismos da cavidade bucal". 

Procedimentos Clínicos Serão realizados por apenas um operador treinado. No grupo controle (GC) 

será feito o acesso à cavidade, remoção do tecido cariado infectado localizado nas paredes 

circundantes e junção amelodentinária e na parede de fundo. Nos grupos caso, ou grupo Teste (GT), 

neste momento será aplicado a TFDa. Todos os dentes serão protegidos com cimento de hidróxido 

de cálcio, e restaurados conforme a indicação de cada técnica. 

Após o acesso será realizado anotação da avaliação clínica do tecido cariado quanto à coloração 

(amarela, laranja, marrom ou preta), umidade (úmida ou seca), e consistência (amolecida ou 

endurecida) 

Objetivo da Pesquisa: 
 
 

Objetivo Primário: 

Avaliar a terapia fotodinâmica antimicrobiana como coadjuvante na redução de 

microorganismos da cavidade bucal. 

Objetivo Secundário: 

 
Avaliar a redução de microrganismos em lesões de cárie profunda com 6 diferentes técnicas de 

remoção de tecido cariado: i) adequação ao meio; ii) técnica de capeamento pulpar indireto; iii) 

técnica de escavação por etapas; iv) tratamento restaurador atraumática; v) remoção de tecido 

cariado com abrasão ultrassônica; vi) remoção químico mecânica de tecido cariado. Avaliar o 

perfil da composição bacteriana presentes no biofilme das dentinas antes e após a TFDa, por 

Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE). Avaliar o sucesso clinico e radiográfico após 

os tratamentos em intervalos 3, 6, 12 e 24 meses. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 
Como Riscos define, nesta segunda versão, que os mesmos serão " mínimos podendo haver 

desconforto pelo exame bucal e pelo tratamento odontológico que de forma geral já gera um 

incômodo ao paciente. Isso não estaria relacionado as técnicas consagradas na literatura, 

aplicadas neste estudo". 

"Os procedimentos a serem realizados trarão benefícios uma vez que o tratamento das lesões de 

cárie possibilitará uma melhor a higiene bucal além desse paciente ser acompanhado por 

pesquisadores que conhecem e podem ajudar a tratar e/ ou prevenir as doenças da boca, 
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inclusive a cárie dental". 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante, protocolo escrito de maneira apropriada e apresenta caráter inovador 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Folha de Rosto preenchida e assinada de maneira adequada. 

TCLE e TALE apresentam-se, nesta segunda versão, adequados às exigências CEP. Carta da 
Instituição anexada, nesta segunda versão e assinada pelo seu responsável legal 

 
Recomendações: 

 

Considerando que a referida pesquisa tem longa duração, recomenda-se que sejam inseridos 
nesta plataforma, semestralmente relatórios quanto ao seu desenvolvimento. 

 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

 

Foram contempladas todas as exigências apresentadas à primeira versão, particularmente aqueles 
referentes ao TCLE e TALE, Carta de Apresentação, ajustes no Cronograma e garantia de 
acompanhamento aos participantes da pesquisa. 

 

Sem pendências 
 

Situação do Parecer: 
 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 
 
 
 

 
NOVA FRIBURGO, 10 de Agosto de 2015 

 
 

Assinado por: 
Simone dos 

Santos Barreto 
(Coordenador) 
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APÊNDICE 1 
 

Prisma Checklist 
 
 
 
 
 
 

Section/topic # Checklist item Reported 
on page # 

TITLE  

Title 1 Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both. 1 
ABSTRACT  

Structured summary 2 Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility criteria, participants, and interventions; 
study appraisal and synthesis methods; results; limitations; conclusions and implications of key findings; systematic review registration number. 

2 

INTRODUCTION  

Rationale 3 Describe the rationale for the review in the context of what is already known. 2,3 

Objectives 4 Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions, comparisons, outcomes, and study design 
(PICOS). 

3 

METHODS  

Protocol and registration 5 Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available, provide registration information including 
registration number. 

3 

Eligibility criteria 6 Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years considered, language, publication status) used as 
criteria for eligibility, giving rationale. 

3,4 

Information sources 7 Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to identify additional studies) in the search and date 
last searched. 

4 

Search 8 Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could be repeated. 4,5,6 

Study selection 9 State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if applicable, included in the meta-analysis). 7 

Data collection process 10 Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data 
from investigators. 

7 

Data items 11 List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions and simplifications made. 6,7 
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Risk of bias in individual 
studies 

12 Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this was done at the study or outcome level), 
and how this information is to be used in any data synthesis. 

7,8 

Summary measures 13 State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means). 8 

Synthesis of results 14 Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of consistency (e.g., I2) for each meta-analysis. 8 

 
 
 
 

Section/topic # Checklist item Reported on 
page # 

Risk of bias across studies 15 Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias, selective reporting within studies). 8 

Additional analyses 16 Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done, indicating which were pre-specified. 8 
RESULTS  

Study selection 17 Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally with a flow 
diagram. 

9 

Study characteristics 18 For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up period) and provide the citations. 10-13 

Risk of bias within studies 19 Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome level assessment (see item 12). 14 

Results of individual studies 20 For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for each intervention group (b) effect estimates 
and confidence intervals, ideally with a forest plot. 

15 

Synthesis of results 21 Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency. 15 

Risk of bias across studies 22 Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15). 16 

Additional analysis 23 Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see Item 16]). 15 

DISCUSSION  

Summary of evidence 24 Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their relevance to key groups (e.g., healthcare 
providers, users, and policy makers). 

17 

Limitations 25 Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete retrieval of identified research, reporting 
bias). 

18 

Conclusions 26 Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future research. 19 

FUNDING  

Funding 27 Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of funders for the systematic review. 19 
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APÊNDICE 2 
 

AMSTAR-2 Checklist 
 

Question Answer possibilities Answer 
1. Did the research questions and 

ia for the review include the components of 
YES: The 4 elements of PICO are described somewhere in the report or the 

es inclusion was clear. 
NO: Any element of PICO was not described or the criteria of studies inclusion 

Yes 

2. Did the report of the review contain an 
ment that the    review    methods    were 
or to the conduct of the review and did the 
ny significant deviations from the protocol? 

PARTIAL YES: The authors state they hag written protocolo or guide that e 
following itens: review question, a search strtegy, inclusion/exclusion criteria, 
sessment 

YES: Partial yes plus should be specified meta-analysis/synthesis plan (if plan 
for investigating causes of heterogeneity, justification for any deviation col. 

NO: Did not report about previous registered protocol. 

Yes 

3. Did the review authors explain their 
e study designs for inclusion in the review? 

YES: The study report the type of studies included. 
NO: The study did not report the type of study included. 

Yes 

4. Did   the   review   authors   use   a 
e literature search strategy? 

PARTIAL YES: search in at las 2 databases, provide keyword/ search stified 
publication restrictions. 
YES: Partial yes plus search in reference list of included studies, search in 

s, consulted experts, search in grey literature and conducted search in 24 
petition review. 

NO: Did not achieve the itens in partial yes 

Yes 

5. Did the review authors perform study 
plicate? 

YES: at least two reviewers independently agreed on selection of eligible 
chieved consensus on which studies to include, or two reviewers selected a 
ble studies and achieved good agreement (at least 80 percent),   with   the cted 
by one reviewer. 

NO: Did not answer this question 

Yes 

6. Did the review authors perform data 
uplicate? 

YES: at least two reviewers achieved consensus on which data to extract from 
es or two reviewers extracted data from a sample of eligible studies and 
agreement (at least 80 percent), with the remainder extracted by one reviewer. 

NO: Did not answer this question 

Yes 

7. Did the review authors provide a list of 
es and justify the exclusions? 

PARTIAL YES: Provided a list of all potentially relevant studies that were read 
but excluded from the review. 
YES: Justified the exclusion from the review of each potentially relevant study 
NO: Did not report any detail about full-text assessed studies and excluded. 

Yes 

8 .Did the review authors describe the 
s inadequate detail? 

PARTIAL YES: described not in detail populations, interventions, 
utcomes and research design. 
YES: described the itens of partiyes in detail plus timeframe for follow-up 

NO: did not describe populations, interventions, comparators, outcomes or 
n. 

Yes 

9. Did the review authors use   a hnique 
for assessing the risk of bias (RoB) udies 
that were included in the review? 

PARTIAL YES: use a non-standard instrument but capable of detecting 
dological flaw 

YES: Use a standard instrument for RoB, 
NO: Use a non-standard instrument not capable of detecting serious 

l flaws. 

Yes 

10. Did the review authors report on the 
ding for the studies included in the review? 

YES: Reported the sources of funding for individual studies included in the rt 
that the reviewers looked for this information but it was not reported by study 
ualifies. 

NO: Did not report sources of funding for individual studies included in the n’t 
looked for this information 

Yes 

11. If meta-analysis was performed did the 
s use appropriate methods for statistical 
results? 

YES: The authors justified combining the data in a meta-analysis; AND used 
weighted technique to combine study results adjusting for heterogeneity if 
nvestigated the causes of any heretogenity 

NO: Did not perform one or more criteria described above. 
NO: No meta-analysis was conducted 

Yes 

12. If meta-analysis was performed, did 
hors assess the potential impact of RoB in 
ies on the results of the meta-analysis or 
synthesis? 

YES: Included only low risk of bias studies (according each risk of bias scale 
matic reviews)* or if the authors performed analyses to investigate possible 
on summary estimates of effect. 

NO: Did not perform one or more criteria described above 
NO: No meta-analysis was conducted 

Yes 

13. Did the review authors account for 
al studies when interpreting/ discussingthe 

eview? 

YES: Included only the low risk of bias studies or a discussion of the likely 
was discussed. 
NO: Did not perform one or more criteria described above. 

Yes 

14. Did the review authors provide a 
xplanation for, and discussion of, any 
observed in the results of the review? 

YES: There was no significant heterogeneity or if presente, the authors 
nvestigation of sources of any heterogeneity in the results and discussed the on 
the results of the review. 

NO: Did not perform one or more criteria described above 

Yes 
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15.   If   they    performed    quantitative the 
review authors carry   out an adequate f 
publication bias (small study bias) and 
ly impact on the results of the review? 

YES: Performed graphical or statistical tests for publication bias and 
likelihood and magnitude of impact of publication bias 

NO: Did not perform a statistical evaluation about publication bias. 
NO: No meta-analysis was conducted 

Yes 

16. Did the review authors report any 
ces of conflict of interest, including any 
ceived for conducting the review? 

YES: The authors reported no competing interests or the authors described 
ources and how they managed potential conflicts of interest. 

NO: The authors did not report anything about conflict of interest. 

Yes 
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APÊNDICE 3 

 
Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Odontologia 

Campus Nova Friburgo 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA COMO 
COADJUVANTE NA REDUÇÃO DE MICRORGANISMOS DA CAVIDADE BUCAL. 
Pesquisador Responsável: Lívia Azeredo Alves Antunes 
Instituição: Faculdade de Odontologia – Universidade Federal Fluminense – Campus Nova 
Friburgo 
Endereço: Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, centro, Nova Friburgo, RJ 
Telefones de contato: (22) 25287168/25287166 

 
O seu (sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa em que o 

objetivo é avaliar uma terapia complementar para diminuição de bactérias biofilme e no tratamento 
de cárie. Este estudo se justifica uma vez que a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) têm 
sido amplamente empregada nas diversas especialidades médicas e, mais atualmente, na 
odontologia para com intuito de uma melhor qualidade de tratamento por estar associada a redução 
de bactérias com o seu uso. O estudo será feito em crianças que já se submeteriam ao tratamento 
da cárie e poderão complementar o tratamento utilizando a TFDa. Como benefícios, esse projeto 
proporcionará apoio preventivo e curativo, em que, suas lesões de cárie, serão tratadas e 
posteriormente ele continuará sendo acompanhado pelos pesquisadores num programa de 
prevenção. Isso possibilitará uma melhor a higiene bucal redução do biofilme bem como a devolução 
desse paciente para a sociedade com melhor qualidade de vida relacionada a saúde bucal. Caso 
seja detectado insucesso nas técnicas de controle do biofilme e da cárie, a responsável, Profa. Lívia 
Antunes, se responsabilizará pelo reparo do dano. Desconfortos e riscos são mínimos, uma vez 
que será realizado um procedimento de tratamento de rotina. Caso necessário poderá ser oferecido, 
pelo pesquisador responsável, auxílio transporte e alimentação para o participante da pesquisa. É 
dado o direito ao paciente de procurar obter indenização por danos eventuais. A participação é 
voluntária. Você terá plena liberdade de recusa ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 
pesquisa, sem penalização alguma, sendo garantida a continuidade dos tratamentos, além do direito 
à assistência integral. É garantida a manutenção do sigilo e privacidade durante todas as fases da 
pesquisa. As informações fornecidas pelo senhor(a)a respeito de seu filho(a) serão confidenciais, 
assim como os resultados obtidos pela pesquisa. Este documento é elaborado em duas vias. Você 
receberá uma cópia do documento de consentimento e a segunda será arquivada pelo pesquisador. 

Atenciosamente, 
 

Lívia Azeredo Alves Antunes 
 

Professora – Faculdade de Odontologia/Universidade Federal Fluminense/Campus Nova Friburgo 

 
Eu,   , RG nº 
  , responsável legal por 
  , RG nº declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
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Nova Friburgo, de _ de    
 
 

 
Assinatura do responsável pelo paciente 

 

 

Testemunha 
 

 
Testemunha 
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APÊNDICE 4 
 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Odontologia 

Campus Nova Friburgo 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA 
COMO COADJUVANTE NA REDUÇÃO DE MICRORGANISMOS DA CAVIDADE 
BUCAL. 
Pesquisador Responsável: Lívia Azeredo Alves Antunes 
Endereço: Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22, centro, Nova Friburgo, RJ 
Telefones de contato: (22) 25287168/25287166 

 
 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que tem o 
objetivo de testar uma técnica para ajudar a diminuir as bactérias na placa 
bacteriana e no tratamento de cárie. A terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) 
têm sido muito utilizada por médicos e, mais atualmente, pelo dentista para 
melhorar a qualidade de tratamento. Como a pesquisa será feita? Você que já iria 
tratar sua cárie e reduzir sua placa, no momento final da limpeza, a aplicação da 
TFDa ajudará a eliminar bactérias de dentro da cárie e da placa. Você será 
beneficiado por receber o tratamento de suas lesões de cárie e depois você 
continuará sendo acompanhado pelos pesquisadores num programa de prevenção. 
Isso possibilitará uma melhor a higiene bucal redução da placa bem como 
proporcionará uma melhor qualidade de vida para você. Caso seja detectado 
insucesso nas técnicas de controle de placa e cárie, a responsável, Profa. Lívia 
Antunes, se responsabilizará pelo reparo do dano. Os desconfortos e risco são 
mínimos, uma vez que será realizado um tratamento de rotina. Se preciso, a 
Professora Lívia pode ajudar com transporte e alimentação para que você possa 
participar da pesquisa. É dado o direito de procurar obter indenização por danos 
eventuais. A sua participação é voluntária. Você pode não querer participar ou 
desistir em qualquer fase da pesquisa, e você não será prejudicado, sendo 
garantida a continuidade dos tratamentos, além do direito à assistência integral. 
Tudo o que você falar ou os tratamentos serão um segredo guardado por nós. Este 
documento é feito em duas vias; você receberá uma cópia do documento de 
consentimento e uma ficará arquivada pelo pesquisador. 

 
 

Lívia Azeredo Alves Antunes 
Professora – Faculdade de Odontologia/Universidade Federal Fluminense/Campus 
Nova Friburgo 
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Eu, , concordo 
em participar da pesquisa USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA 
ANTIMICROBIANA      COMO      COADJUVANTE      NA      REDUÇÃO    DE 
MICRORGANISMOS DA CAVIDADE BUCAL, de responsabilidade da Professora 

Lívia Azeredo Alves Antunes, por livre e espontânea vontade. Declaro conhecer o 
objetivo da pesquisa, seus benefícios e meus direitos de não participar ou de retirar 
o consentimento a qualquer momento, sem que eu seja prejudicado de alguma 
forma. 

 
 

Nova Friburgo, de de . 
 
 
 
 

Menor Entrevistado 
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APÊNDICE 5 
 

CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomised trial* 
 

 
Section/Topic 

Item 
No 

 
Checklist item 

Reported 
on page No 

Title and abstract    

 1a Identification as a randomised trial in the title  

 1b Structured summary of trial design, methods, results, andconclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts)   

Introduction    

Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale  

2b Specific objectives or hypotheses  

Methods    

Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including allocation ratio 
 3b Important changes to methods after trial commencement (such as eligibility criteria), with reasons 
Participants 4a Eligibility criteria for participants  

 4b Settings and locations where the data were collected  

Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were 
actually administered 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they were 
assessed 

 6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons 
Sample size 7a How sample size was determined  

 7b When applicable, explanation of any interim analyses and stopping guidelines 
Randomisation:    

Sequence 
generation 

8a Method used to generate the random allocation sequence  

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and block size) 
Allocation 

concealment 
mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence (such as sequentially numbered containers), 
describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned 
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Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to 
interventions 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for example, participants, care providers, those 
assessing outcomes) and how 

 11b If relevant, description of the similarity of interventions 
Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes 

 12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and adjusted analyses 

Results   

Participant flow (a 
diagram is strongly 
recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended treatment, and 
were analysed for the primary outcome 

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons 
Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up 

 14b Why the trial ended or was stopped 
Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group 
Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) included in each analysis and whether the analysis was 

by original assigned groups 
Outcomes and 
estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for each group, and the estimated effect size and its precision 
(such as 95% confidence interval) 

 17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect sizes is recommended 
Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing pre- 

specified from exploratory 
Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for specific guidance see CONSORT for harms) 

Discussion   

Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses   
Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings 
Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence   

Other information   

Registration 23 Registration number and name of trial registry 
Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available 
Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of funders 
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*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and Elaboration for important clarifications on all the items. If 

relevant, we also recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal 

interventions, and pragmatic trials. Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org. 
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APÊNDICE 6 
 
 
 
 
 

 



82 
 

APÊNDICE 7 
 

PROJETO Cárie / TFD Ficha 1 

 Data do exame: / /     FICHA DO PACIENTE  # BANCO: 
PACIENTE: 
PRONTUÁR 
IO: 

 IDADE: DATA NASCIMENTO: 
🗖 Negro 🗖Amarelo 

Pardo 🗖 Índio 

/ / SEXO: ETNIA: 🗖 Branco 

🗖□□ 

 

ENDEREÇO: 

 RESPONSÁVEL:             

TELEFONES: 
ANAMNESE 
ESTÁ SOB TRATAMENTO MÉDICO ATUALMENTE? □ SIM □ NÃO QUAL(IS)? 
MEDICAMENTOS EM USO?: □ SIM □ NÃO QUAL(IS)? 
ALGUM TIPO DE ALERGIA? □ SIM □ NÃO QUAL(IS)? 
JÁ FOI OPERADO?: □ SIM □ NÃO QUAL(IS)? 

 PROBLEMAS COM A 
CICATRIZAÇÃO? 

    □ SIM □ NÃO      

PROBLEMAS RENAIS?: □ SIM □ 
NÃO QUAL(IS)? 

PROBLEMAS CARDÍACOS?: □ SIM □ 
NÃO QUAL(IS)? 

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS?: □ SIM 
□ NÃO QUAL(IS)? 

PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS?: □ SIM □ 
NÃO Quais? 

PROBLEMAS ENDÓCRINOS?: □ SIM □ 
NÃO QUAL(IS)? 

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS?: □ SIM □ 
NÃO QUAL(IS)? 

PROBLEMAS SANGUÍNEOS?: □ SIM □ NÃO 
QUAL(IS)? 

PROBLEMAS DA ARTICULAÇÃO/OSSO?: □ 
SIM 
□ NÃO QUAL(IS)? 

DISTÚRBIOS HEPÁTICOS?: □ SIM □ 
NÃO QUAL(IS)? 

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS?: □ SIM □ 
NÃO QUAL(IS)? 

ALGUMA OUTRA ALTERAÇÃO SISTÊMICA?: □ SIM □ NÃO QUAL(IS)? 

 Classificação econômica (ABEP, 2015) Escolaridade de Pessoa de referencia  
 Quantidade de itens 0  2 3 4 ou + Analfabeto/ Primário Analfabeto/ Fundamental 0 
 Banheiros 0 3 7 1 14 incompleto I Incomplet   

0     

 Empregador doméstico 0 3 7 1 13 Primário completo/ Fundamental I Completo / 1 
0 Ginasial incompleto Fundamental II 

 Automóveis 0 3 5 8 11  Incompleto   

 Microcomputador 0 3 6 8 11 Ginasial completo/ Colegial Fundamental II Completo/ 2 
 Lava louça 0 3 6 6 6 incompleto Médio Incompleto 
 Geladeira 0 2 3 5 5 Colegial completo/ Médio Completo/ 4 
 Freezer 0 2 4 6 6 Superior incompleto Superior Incompleto 
 Lava Roupa 0 2 4 6 6 Superior completo Superior Completo 7 
 DVD 0 1 3 4 6 
 Micro-ondas 0 2 4 4 4 Serviços Públicos Não Sim 
 Motocicleta 0 1 3 3 3 Água Encanada 0 4 
 Secadora de roupas 0 2 2 2 2 Rua Pavimentada 0 4 
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PROJETO Cárie / TFD Ficha 2 
Data: / / FICHA DE EXAME CLÍNICO BUCAL Banco: 
PACIENTE: 
EXAME CLÍNICO _ cedo e CPOD (OMS, 2013) 
17 27 
16 26 
55/15 65/25 
54/14 64/24 
53/13 63/23 
52/12 62/22 
51/11 61/21 
71/31 81/41 
72/32 82/42 
73/33 83/43 
74/34 84/44 
75/35 85/45 
36 46 
37 47 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 
SIMPLIFICADO 

 

 ESCO 

RE 
DESCRIÇÃO 

NÍVEL 
0 

TOTAL AUSÊNCIA DE BIOFILME BACTERIANO 

NÍVEL 
1 

APRESENTA 1/3 DA SUPERFICIE COM BIOFLME 

NÍVEL 
2 

APRESENTA ATÉ ½ DA SUPERFICIE COM 
BIOFILME 

NÍVEL 
3 

APRESENTA ALÉM DE ½ DA SUPERFICIE COM 

BIOFILME 
 ELEMENTO 

DENTÁRIO 
ESC 
ORE 

 

16 
V 

 

26 
V 

 

36 
L 

 

46 
L 

 

11 
V 

 

31 
V 

 

  

 


