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RESUMO 

 

 

Lopes MSMD. Longevidade de restaurações indiretas cimentadas com cimento 

resinoso auto-adesivo com e sem condicionamento seletivo em esmalte. Revisão 

sistemática e meta-análise. [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 

Faculdade de Odontologia; 2020. 

 

 

O conhecimento das etapas clínicas dos procedimentos adesivos é 

fundamental para o sucesso das restaurações adesivas e sua longevidade. Os 

cimentos resinosos autoadesivos simplificam o procedimento de cimentação de 

restaurações indiretas. No entanto, adicionar uma etapa que poderia melhorar 

significativamente a sobrevida a longo prazo seria de grande valor. O objetivo da 

presente revisão sistemática e meta-análise foi investigar a influência do 

condicionamento seletivo do esmalte na taxa de sobrevida de restaurações indiretas 

cimentadas com cimento resinoso autoadesivo. Estudos clínicos controlados 

randomizados comparando as taxas de falhas de restaurações indiretas cimentadas 

com cimento resinoso auto-adesivo com e sem o condicionamento prévio em esmalte, 

foram buscados para a presente revisão. Os critérios de elegibilidade foram 

formulados e organizados com base na estratégia PICOS. Uma busca sem restrições 

de dados ou idiomas foi realizada no PubMed/Medline, Biblioteca Cochrane, Web of 

Science, Scopus, bases de dados LILACS e na literatura cinzenta até maio de 2018. 

A ferramenta da Colaboração Cochrane foi utilizada para avaliar o risco de viés. De 

acordo com a análise de risco de viés, os estudos foram classificados como baixo 

risco de viés e alta qualidade de evidência. A revisão sistemática foi realizada de 

acordo com o PRISMA e registrada no PROSPERO (CRD42018091202). A meta-

análise foi realizada usando o software RevMan 5.3 (RevMan, Copenhagen, 

Dinamarca), de modo que o risco relativo e o intervalo de confiança foi obtido (p 

<0,05). Após triagem e seleção dos artigos, remoção de duplicatas e aplicação dos 

critérios de elegibilidade, dois estudos foram selecionados para esta revisão 

sistemática, com um total de 65 participantes (34 em um e 31 no outro). A meta-análise 

global não demonstrou diferença estatisticamente significativa na longevidade clínica 

para o condicionamento ácido seletivo em restaurações indiretas (P> 0,05; I2 = 0%) e 



  

risco relativo de 0,46 [0,19-1,09]. Com base nos achados do presente estudo, os 

resultados desta revisão sistemática sugerem que o condicionamento seletivo do 

esmalte prévio à utilização de cimentos resinosos autoadesivos para restauração 

indireta não influencia a longevidade clínica das restaurações. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: restaurações indiretas, cimentos resinosos, condicionamento seletivo 

em esmalte, revisão sistemática.  

 
 



  

ABSTRACT 

 

 

Lopes MSMD. Longevity of indirect restorations cemented with self-adhesive resin 

luting with and without selective enamel etching. A Systematic review and meta-

analysis. [thesis]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Odontologia; 2020. 

 
 

The knowledge of the clinical steps of adhesive procedures is fundamental to 

the success of adhesive restorations and their longevity. Self-adhesive resin cements 

simplify the luting procedure of indirect restorations. However, adding a step that could 

significantly improve long-term survival would be of great value. The aim of this 

systematic review and meta-analysis was to investigate the influence of the selective 

etching in the survival rates of indirect restorations cemented with self-adhesive resin 

luting. The eligibility criteria were formulated based on PICOS strategy. The search 

without restrictions or languages was performed in PubMed/Medline, the Cochrane 

Library, Web of Science, Scopus, LILACS databases and gray literature until May 

2018. Cochrane Collaboration's tool was performed for assessing the risk of bias. 

According to the bias risk analysis, the studies were classified as low risk of bias and 

high quality of evidence. The systematic review was conducted according to PRISMA 

and registered in PROSPERO (CRD42018091202). The meta-analysis was per- 

formed using RevMan 5.3 software (RevMan, Copenhagen, Denmark) and the risk 

ration and confidence interval was obtained (p < 0.05). After database screening, 

removal of duplicates and eligibility criteria application, two studies were selected for 

this systematic review, with 65 participants (34 in one and 31 in the other). The pooled 

meta-analysis demonstrated no statistically significant difference in clinical longevity 

for selective etching in indirect restorations (P > .05; I2 = 0%) and risk ratio of 0.46 

[0.19-1.09]. Based on the findings, the results of this systematic review suggest that 

the selective enamel etching prior to application of self-adhesive luting cements 

systems for indirect restoration do not influence the clinical longevity of indirect 

restorations. 

 

 



  

 

 

 

Keywords: indirect restorations, resin cementation, selective enamel etching, 

systematic review. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A cimentação é uma etapa importante no processo de garantir a 

retenção da restauração, vedação marginal e durabilidade de restaurações 

indiretas.(1-4) Os cimentos adesivos devem aderir a uma variedade de diferentes 

substratos. Os materiais para cimentação adesiva à base de resina são amplamente 

utilizados para a fixação de inlays e onlays, coroas, retentores intrarradiculares e 

laminados.(2,5) 

Os cimentos resinosos autoadesivos são cimentos à base de partículas 

poliméricas, projetados para aderir à estrutura dentária sem a necessidade de um 

adesivo ou agente condicionante separado. Eles foram introduzidos na odontologia 

no início do século 21 e ganharam rapidamente popularidade.(1,6,7) Esta classe de 

cimentos é geralmente composta por monômeros resinosos adesivos ácido-

funcionais. Esses monômeros são metacrilatos que possuem o grupamento ácido 

fosfórico e/ou ácido carboxílico em sua estrutura molecular. Após a mistura, os 

monômeros acídicos reagem com a hidroxiapatita presente no tecido dentário, 

proporcionando uma adesão estável ao dente. Simultaneamente a reação de cimento, 

a polimerização radical é iniciada através da polimerização dos monômeros 

metacrilatos. Enquanto o material se estabiliza, o grupos de ácidos são neutralizados 

e passam de hidrófilo a hidrófobo.(6,8,9) O principal benefício desses materiais parece 

ser a simplicidade de aplicação e a potencial economia de tempo e de custos do 

atendimento, uma vez que não requer as etapas de condicionamento ácido e 

aplicação de adesivo, apresentando diversas vantagens para o clínico quando 

comparadas com os cimentos resinosos convencionais.(1,6,7) A técnica de aplicação 

em várias etapas é complexa e bastante sensível, consequentemente, pode 

comprometer a eficácia da adesão.(1,2,5-7,10,11) 

Muitos estudos laboratoriais questionam se os materiais de cimentação 

autoadesiva são uma alternativa válida aos cimentos resinosos convencionais, 

aplicando um sistema adesivo combinado à um cimento resinoso.(1,3,6,7) Embora 

sua adesão à dentina seja muito semelhante a adesão de cimentos resinosos 

convencionais, em relação à força de união, adaptação marginal e selamento, (2,12) 

sua adesão ao esmalte não parece ser tão eficaz quanto àquela obtida com o adesivo 

do sistema “condiciona e lava” conjugado à resina composta.(2) Ainda há controvérsia 
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se um aumento no desempenho da adesão poderia ser obtido criando retenções 

micromecânicas adicionais quando o condicionamento seletivo do esmalte é 

incorporado.(2,13) 

Para o sucesso da retenção das restaurações a longo prazo e para uma 

boa adaptação marginal, é indispensável que um material de cimentação seja 

fortemente aderido ao material restaurador e às estruturas dentais.(13) 

A literatura(2,13) tem sugerido que o uso de ácido fosfórico antes da 

utilização dos materiais de cimentação autoadesivos melhora a eficácia da adesão e, 

portanto, aumenta as taxas de sobrevida das restaurações. Entretanto, esta etapa 

clínica adicional não está fundamentada em evidências. 

A fim de preencher essa lacuna na literatura, esta revisão sistemática e 

meta-análise destinava-se a abordar e responder a seguinte questão: 

A taxa de sobrevida de dentes permanentes com restaurações indiretas 

cimentadas com cimento resinoso autoadesivo é influenciada pela presença ou 

ausência do condicionamento seletivo do esmalte? 
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 

 

O objetivo desta revisão sistemática foi investigar a influência do 

condicionamento seletivo do esmalte na taxa de sobrevida de restaurações indiretas 

cimentadas com cimento resinoso autoadesivo sendo considerado as seguintes 

hipóteses: 

 

H0 – O condicionamento seletivo do esmalte prévio à utilização de cimentos resinosos 

autoadesivos para restauração indireta não influencia a longevidade clínica das 

restaurações. 

 

 

H1 – O condicionamento seletivo do esmalte prévio à utilização de cimentos resinosos 

autoadesivos para restauração indireta influencia a longevidade clínica das 

restaurações. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 
3.1 Protocolo e registro 

 

 

Este protocolo de estudo foi registrado no banco de dados PROSPERO sob 

o número CRD42018091202, e seguiu as diretrizes do PRISMA para a condução da 

revisão sistemática. 

 

 

3.2  Busca na literatura 

 

 

Inicialmente, a estratégia de busca na literatura foi desenvolvida usando uma 

combinação de termos MeSH com termos livres mais frequentemente citados na 

literatura publicada relacionados à restaurações indiretas e cimento resinoso. Os 

termos foram pesquisados nos campos referentes ao título e resumo, sem aplicação 

de qualquer filtro ou limite quanto ao idioma sob supervisão de uma bibliotecária 

experiente. Os manuscritos escritos em língua estrangeira foram devidamente 

traduzidos para português pelos autores. 

A busca eletrônica foi realizada no PubMed / Medline, Cochrane Central 

Register of Controlled Trials, Web of Science, Scopus e bases de dados LILACS até 

maio de 2018 (Tabela 1). Além disso, a literatura cinzenta foi investigada para novos 

estudos usando o Open-GREY banco de dados, o banco de dados de teses (CAPES), 

o banco de dados ClinicalTrials.gov (Clinictrials.gov), (opengrey.eu), (Clintrials.gov), 

(Clintrials.com), (apps.who.int/trialsearch), os registros de ensaios que estavam sendo 

concluídos e os estudos de referência cruzada. As estratégias de busca foram 

adaptadas de acordo com os requisitos de cada base pesquisada e são descritos 

individualmente (Tabela 1). Além disso, para encontrar quaisquer estudos que não 

tivessem sido identificados pela estratégia de busca eletrônica, a listagem das 

referências dos artigos selecionados foram pesquisadas manualmente. Especialistas 

também foram contatados, para identificar os estudos não publicados e em 

andamento. 
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Tabela 1 - Estratégia de busca e base de dados eletrônicas  

PUBMED 
#1 Indirect resin* [TIAB] OR Indirect 

restoration* [TIAB] OR Indirect composite* 
[TIAB] OR Dental Prosthesis [mh] or dental 
prosthes* [tiab] OR teeth prosthes*[tiab] OR 
inlay* [tiab] OR Onlay* [tiab] OR Overlay dental 
[tiab] Teeth Laminate* [tiab] OR Crowns dental 
[tiab] OR crown teeth [tiab] OR Dental 
Porcelain[Mh] OR Porcelains dental [tiab] or 
Porcelains teeth[tiab] OR Resin Cement[mh] or 
Resin Cement* [tiab] OR Dental Cement [mh] 
OR Dental cement* [tiab]  

 

#2 dental etching 
[mh] OR Etching Dental Acid 
[TIAB] OR Phosphoric acid* 
[TIAB] OR selective etching 
[tiab] OR selective enamel 
etching [tiab]  

 

FILTRO PARA RCT  

#1 AND #2 (randomized controlled trial filter)  

SCOPUS 
#1 TITLE-ABS-KEY (“dental etching” 

OR “Etching Dental Acid” OR phosphoric AND 
acid* OR “selective etching” OR “selective 
enamel etching”)  

 

#2 TITLE-ABS-KEY 
(“Indirect resins” OR 
“Indirect restorations” OR 
“Indirect composites” OR 
“dental prostheses” OR inlay 
OR onlay OR “Overlay 
dental” OR “Teeth Laminate” 
OR “Crowns dental” OR 
“crown teeth” OR 
“Porcelains dental” OR 
“Porcelains teeth” OR 
“Resin Cements” OR 
“Dental cements”)  

 

#3 TITLE-ABS-
KEY ("clinical 
trial" OR random* OR "rand
omized controlled 
trial" OR controlled OR trial) 

 

#1 AND #2 AND #3  
WEB OF SCIENCE 
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#1 “Indirect resins” OR “Indirect 
restorations” OR “Indirect composites” OR 
“dental prostheses” OR inlay OR Onlay OR 
“Overlay dental” or “Teeth Laminate” OR 
“Crowns dental” OR “crown teeth” OR 
“Porcelains dental” or “Porcelains teeth” OR 
“Resin Cements” OR “Dental cements”  

 

#2 "dental etching"  
OR "Etching Dental Acid" 
OR Phosphoric acid*  OR 
"selective etching"  OR 
"selective enamel etching" 

 

#1 AND #2 

COCHRANE LIBRARY 
ID Search Hits  
#1  MeSH descriptor: [Dental Prosthesis] 
explode all trees  
#2  Dental prothes* or Teeth prothes*  
#3  #1 or #2  
#4  MeSH descriptor: [Dental Porcelain] 
explode all trees  
#5  “Porcelain dental” or “Porcelain teeth”  
#6  #4 or #5  
#7  MeSH descriptor: [Resin Cements] 
explode all trees  
#8  Resin Cement*  
#9  #7 or #8  
#10  Indirect resin* or indirect composite* or 
Indirect restoration*  
#11 inlay*  
#12 Onlay*  
#13  Overlay dental  
#14  #11 or #12 or #13  
#15  Teeth Laminate*  
#16  “Crowns dental” or “crown teeth”  
#17  MeSH descriptor: [Dental Cements] 
explode all trees  
#18  dental cement*  
#19  #17 or #18  
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#20  #3or#6or#9or#10or#14or#15or#16or#19  
#21  MeSH descriptor: [Dental Etching] 
explode all trees  
#22  Phosphoric acid*  
#23  “selective etching” or “selective enamel 
etching”  
#24  #21 or #22 or #23  
#25  #20 and #24  

LILACS E BBO 

#1 (tw:((tw:((indirect resin* OR indirect 
restoration* OR indirect composite* OR mh: 
“dental prosthesis” OR dental prosthes* OR 
teeth prosthes* OR inlay* OR onlay* OR 
overlay dental* OR teeth laminate* OR 
“crowns dental” OR “crown teeth” OR 
mh:“dental porcelain” OR “porcelains dental” 
OR “porcelains teeth” OR mh: “resin 
cement”))) OR (tw:((resin cement* OR mh: 
“dental cement” OR dental cement* OR 
“restaurações dentárias extracoronárias” OR 
“restaurações indiretas” OR “restauração 
dentária permanente” OR “prótese dentária” 
OR “facetas dentárias” OR “laminados 
dentários” OR coroa OR “porcelana dentária” 
OR “cimentos dentários” OR “cimentos de 
resina”)))))  

 

#2 (tw:((“etching dental 
acid” OR phosphoric acid* 
OR “selective etching” OR 
“selective enamel etching” 
OR “ataque ácido dentário” 
OR “corrosão dentária” OR 
mh:“dental etching”)))  

 

#3 (instance:"regional") #4 
db:("LILACS" 
OR "BBO") 

#5 
type:("articl
e") 

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 

GRAY LITERATURE  
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#1 “Indirect resins” OR “Indirect restorations” 
OR “Indirect composites” OR “dental 
prostheses” OR inlay OR Onlay OR “Overlay 
dental” or “Teeth Laminate” OR “Crowns 
dental” OR “crown teeth” OR “Porcelains 
dental” or “Porcelains teeth” OR “Resin 
Cements” OR “Dental cements”  

 

2 “dental etching” OR 
“Etching Dental Acid” OR 
Phosphoric acid* OR 
“selective etching” OR 
“selective enamel etching”  

 

 

#1 AND #2 
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3.3 Critério de elegibilidadade 

 

 

O vocabulário controlado (termos MeSH) e os termos livres na estratégia de 

busca foram definidos com base nos elementos do PICOS (S-study design) (15) da 

seguinte forma:  

População (P): Restaurações indiretas em dentes permanentes humanos. 

Intervenção (I): Cimentação com cimento resinoso autoadesivo após 

condicionamento seletivo do esmalte. 

Comparação (C): Cimentação com cimento resinoso autoadesivo sem 

condicionamento seletivo do esmalte. 

Resultado (O): taxas de sobrevida das restaurações indiretas avaliadas.  

Desenho do estudo (S): ensaio clínico randomizado (RCTs). 

 

 

3.4 Critério de inclusão 

 

 

Foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados com pelo menos 12 

meses de acompanhamento, que compararam as taxas de falha de restaurações 

indiretas cimentadas com cimento resinoso autoadesivo com e sem condicionamento 

prévio do esmalte em dentes permanentes. 

 

 

3.5 Critério de exclusão 

 

 

Excluímos ensaios clínicos não randomizados, relatos de casos, séries de 

casos, revisões, resumos, estudos in vitro e estudos observacionais. Além disso, 

também foram excluídos: estudos de ensaios clínicos randomizados que 

apresentassem outra diferença entre os grupos além de presença e ausência de 

condicionamento seletivo do esmalte e estudos com amostra sobreposta. 
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3.6 Coleta de estudos e Extração de dados 

 

 

O processo de pesquisa foi realizado por dois pesquisadores independentes 

(M.S. M.D.L. e A.L.) sob a orientação de um bibliotecário especialista (D.T.P.F). Todas 

as referências foram coletadas em um software web (EndNoteTM, Thomson reuters, 

Pennsylvania, Philadelphia, EUA) (www.myendnoteweb.com) durante o processo de 

seleção. Os artigos que apareceram em mais de uma base de dados foram 

considerados apenas uma vez. Os artigos foram selecionados por título e resumo de 

acordo com a estratégia de busca descrita anteriormente. Quando não havia 

informações suficientes no título e no resumo, também foram obtidos artigos em texto 

completo para uma decisão clara. Posteriormente, dois dos revisores (M.S.M.D.L. e 

A.L.) classificaram aqueles que atendiam aos critérios de inclusão. Se vários relatórios 

do mesmo estudo foram identificados, mas comum acompanhamento diferente, por 

exemplo,apenas o relatório com o período de acompanhamento mais longo foi 

considerado na extração de dados de taxas de sobrevivência para evitar sobreposição 

de dados. No entanto, ele foi usado para complementar os detalhes dos métodos 

quando os dados não estavam disponíveis. Em caso de dúvidas quanto à 

metodologia, o artigo que deu origem à série de estudos foi acessado ou seus autores 

foram consultados por endereço eletrônico. As decisões sobre os artigos selecionados 

que não obtiveram uma definição unânime quanto à sua inclusão, entre os dois 

autores, foram tomadas em reunião de consenso com um terceiro autor (L.C.M), 

seguindo os critérios de elegibilidade pré-definidos. 

 

 

3.7 Risco de viés dos estudos incluídos e classificação das evidências 

 

 

Avaliações qualitativas dos estudos incluídos foram realizadas usando a 

ferramenta da Colaboração Cochrane, para avaliar o risco de viés em ensaios clínicos 

randomizados que consideram os seguintes domínios: geração de sequência 

aleatória, ocultação de alocação, cegamento de participantes e operadores, 

cegamento de avaliadores de desfecho, desfechos incompletos, relato de desfecho 
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seletivo e outras fontes.(14) Para a presente revisão sistemática, todos os domínios-

chave foram considerados, bem como o cegamento dos participantes, embora o 

cegamento do operador não tenha sido possível porque as intervenções eram 

distintas. 

O risco de viés para cada estudo selecionado foi julgado como 'não' para 

indicar alto risco de viés, "sim" para indicar baixo risco de viés e "incerto" para indicar 

falta de informação ou incerteza sobre o risco de um potencial viés. Quando um estudo 

foi julgado como “incerto” em algum dos campos, o contato com os autores por 

mensagem eletrônica foi feito, a fim de obter mais informações e permitir o julgamento 

de baixo ou alto risco de viés. Durante a extração de dados e avaliação da qualidade, 

os casos de discordâncias entre os revisores foram resolvidos por meio de discussão 

e, se necessário, por meio de consulta a um terceiro revisor (L.C.M.). 

O julgamento qualitativo da evidência dos estudos incluídos foi avaliada 

usando a ferramenta GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, 

Development and Evaluation - Universidade McMaster, Ontário, Canadá). A 

ferramenta GRADE é amplamente usada para classificar a qualidade da evidência e 

recomendar decisões como força de evidência “muito baixa”, “baixa”, “moderada” e 

“alta”. Os ensaios clínicos randomizados começam com alta qualidade e os estudos 

observacionais começam com baixa qualidade. A certeza na evidência é aumentada 

ou diminuída de acordo com os fatores de confusão dos estudos incluídos em 

geral.(16) 

 

 

3.8 Sínteses dos resultados 

 

 

Cada estudo foi identificado por uma ID, com o primeiro autor e ano de 

publicação. Um teste piloto foi realizado usando uma amostra de relatórios de estudo 

para verificar se os critérios de elegibilidade eram consistentes com a pergunta de 

pesquisa. Os seguintes detalhes foram extraídos: 

• Fontes incluindo primeiro pesquisador, ano de publicação e identificação do 

revisor. 
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• Elegibilidade incluindo desenho do estudo, população, intervenção, controle 

e acompanhamento. 

• Participantes, incluindo número de restaurações por grupo, idade e gênero. 

• Intervenção e controle incluindo tipo de intervenção, material e técnica 

utilizada e tempo gasto até o resultado. 

• Resultados, incluindo taxas de sucesso e fracasso, e número e motivos para 

desistências. 

Além disso, foram extraídas informações sobre a fonte de financiamento e 

sobre o número de tentativas de contato com os autores por e-mail / comunicação 

pessoal, se necessário (até três tentativas em um período de dois meses por meio 

eletrônico disponível). Quando os autores correspondentes não responderam aos 

pesquisadores, o mesmo número de tentativas foi feito para contatar outros co-

autores. 

A metanálise foi realizada incluindo os estudos que forneceram o número de 

falhas e o número total de restaurações indiretas bem sucedidas cimentadas com 

cimento resinoso autoadesivo com e sem condicionamento seletivo do esmalte e o 

número total de restaurações indiretas. A meta-análise foi realizada usando o RavMan 

Software 5.3 (Review Manager — RevMan — Computer program, Version 5.3. 

Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2012). Foi 

utilizado o modelo de efeito aleatório, pois os estudos não apresentam a mesma 

metodologia e foi obtida o risco relativo. A heterogeneidade entre os estudos foi 

testada por meio do índice de Higgs(I2) e um Forest Plot foi gerado para essas 

comparações.(17) Foi adotado um intervalo de confiança de 95%. 
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4. RESULTADOS 
 
 

4.1 Características dos artigos incluídos 

 

 

Após a triagem do banco de dados e retirada das duplicatas, foram 

identificados 1.506 estudos (Figura 1). Após a triagem do título e do resumo, sete 

estudos foram selecionados por elegibilidade e esse número foi reduzido para dois 

após a aplicação dos critérios de elegibilidade. Cinco estudos foram excluídos pelos 

seguintes motivos: (a) sobreposição de dados(18-21) e (b) ausência de comparação 

entre restauração indireta cimentada com cimento resinoso autoadesivo após o 

condicionamento seletivo do esmalte com o grupo sem condicionamento seletivo do 

esmalte.(22) Dois estudos diferentes permaneceram para a síntese qualitativa e 

quantitativa dos dados.(23,24) 

As características dos dois estudos selecionados estão listadas na Tabela 2. 

Todos os estudos foram desenvolvidos em universidades com seguimento variando 

de 48 a 78 meses. Os estudos utilizaram o desenho de boca-dividida.(23,24) O 

número de pacientes incluídos nesses estudos variou de 31 a 34. A idade mínima de 

todos os participantes incluídos nos ensaios clínicos foi de 18 anos e a máxima de 59 

anos. O critérios USPHS (Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos) e USPHS-

M (Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos – Modificado) foram empregados 

para todos os estudos. 

Os estudos selecionados compararam o desempenho de uma restauração 

cimentada com cimento resinoso autoadesivo com condicionamento seletivo do 

esmalte (SEE; n = 49) e sem tratamento prévio do esmalte considerado grupo controle 

(C; n = 49).(23,24) Ambos os estudos foram ensaios clínicos randomizados com 

desenho de boca dividida, aplicaram os critérios USPHS para avaliação clínica e 

avaliaram as restaurações em molares e pré-molares.(23,24) Em um dos estudos(23) 

avaliaram restaurações parciais ou coroa total, enquanto no outro estudo(24) eram 

apenas restaurações parciais (inlay ou onlay classe II). Os estudos também variaram 

a cerâmica utilizada, um estudo(23) avaliou cerâmica feldspática produzida por CAD-

CAM (Vita Mark II) e o outro(24) avaliou IPS-empress 2 (Ivoclar) produzida pelo 

ceramista técnico em prótese dentária. As falhas gerais mais comuns relatadas foram  
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Figura 1 - Fluxo do processo de seleção dos estudos. 
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Tabela 2 - Características dos estudos incluídos e participantes para síntese qualitativa.  

Estudo Acompa
nhament

o 
(meses) 

Desenh
o do 

Estudo 

Criterio 
de 

avaliaçã
o 

No  de 

pacient
es 

Variação 
de idade 

dos 
participa

ntes 

Dentes 
 

Cavidad
e 

No 
restauraç

ões / 
abandon

o 

Técnica de 
confecção 

Composiçã
o 

Resultados Sobrevi
da 

Baader et. 
al. 2016 
University 

78 RCT 
Boca-
dividida 

USPHS 34 25 – 59 PM e M 
 

C: 18 
 

SEE: 
18 

 

Cobertur
a 
múltipla 
de 
cúspides 

 
Restaura
ção 
parcial 
em 
cerâmica 

68 / 8 
 
 

Cerec 3D 
CAD/CAM 

Blocos em 
cerâmica 
Feldspática 
(vita Mark 
II) 

72 m 
C 
Falhas: 11 
SEE 
Descolame
nto: 5 

 
36 m 
C 
Falhas: 8 
SEE 
Falhas: 4 

 

C: 59.8% 
SEE: 
82.1% 

Peumans 
et. al. 
2012 
University 

48 RCT 
Boca-
dividida 

USPHS 31 18 – 59  PM e M 
 

C: 31 
 

SEE: 
31 

Classe II 
(inlay/ 
onlay) 

62 /2 Técnico de 
prótese 
dentária / 
Ceramista 

IPS-
Empress 2 
(Ivoclar) 

48 m 
C  
Falhas: 2 
SEE 
Falha: 1 

 
36 
C 
Falhas: 2 
SEE 
Falha: 0 

 

C: 93.0% 
SEE: 
97.0% 

USPHS: United States Public Health Service; PM: Pre-molares; M: Molares; SEE: Selective Enamel Etching (condicionamento seletivo do esmalte); C: 
Controle – sem o condicionamento seletivo do esmalte.  
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fratura do dente ou restauração e descolamento da restauração para ambos 

os estudos. 

 

 

4.2 Avaliação do risco de viés 

 

 

Uma avaliação do risco de viés dos estudos selecionados é apresentada na 

Figura 2. Foram enviados e-mails aos autores de ambos os estudos (Baaderet al 2016 

e Peumanset al 2013) para solicitar mais informações, e as respostas foram obtidas. 

Os autores de ambos os estudos forneceram informações por e-mail para permitir um 

julgamento definitivo do risco de viés. De acordo com os domínios-chave pré-

determinados, os estudos selecionados foram considerados como tendo “baixo” risco 

de viés. Além disso, a ferramenta GRADE demonstrou uma qualidade moderada das 

evidências, a imprecisão foi definida como sério, pois o tamanho da amostra dos 

estudos era pequena para detectar uma diferença clínica importante (Tabela 3). 

Portanto, representam estudos com potencial para sintetizar as melhores evidências 

para a prática clínica. 

 

 

Figura 2 – Resumo da avaliação de risco de viés de acordo com a ferramenta de 
colaboração Cochrane.   
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4.3 Síntese dos resultados: meta-análise 

 

 

Um estudo relatou dados de 36 e 78 meses e o outro estudo relatou dados de 

36 e 48 meses. Portanto, foram realizadas duas meta-análises distintas, uma com 

seguimento de 36 meses e outra com seguimento de 48 e 78 meses. Considerando 

que os estudos não possuíam registro de falhas com o mesmo tempo de 

acompanhamento além de 36 meses, esse período foi escolhido para a primeira meta-

análise (Figura 3A). A segunda meta-análise foi realizada para avaliar se os resultados 

de 78 e 48 meses de acompanhamento de ambos os estudos resultariam em achados 

diferentes (Figura 3B). A Figura 3A mostra que a meta-análise global com 36 meses 

de acompanhamento não demonstrou nenhuma diferença estatisticamente 

significativa na longevidade clínica para o condicionamento seletivo do esmalte em 

restaurações indiretas (P> 0,05). Esses estudos não apresentavam heterogeneidade 

(I2 = 0%) quanto ao impacto dos tratamentos no desfecho e apresentaram risco 

relativo de 0,45 [0,16-1,25] para restaurações indiretas, e a Figura 3B mostra que a 

meta-análise global com 48 e 78 meses de acompanhamento também não 

demonstrou diferença estatisticamente significativa na longevidade clínica para o 

condicionamento ácido seletivo em restaurações indiretas (P> 0,05). Esses estudos 

mostram ausência de heterogeneidade (I2 = 0%) e risco relativo de 0,46 [0,19-1,09] 

para restaurações indiretas. 
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Tabela 3 - Qualidade da evidência para restaurações indiretas cimentadas com 
cimento resinoso autoadesivo com e sem esmalte seletivo. (a) pequeno tamanho da 
amostra para detectar diferença clínica importante. 
 

 
Figura 3 – Forest Plot – gráfico da Meta-análise comparando SEE vs Controle. (A) 
36 meses de acompanhamento; (B) 48 e 78 meses de acompanhamento. SEE 
(condicionamento seletivo do esmalte) 
 

№ de 
participantes 
(estudos) 
Acompanhame
nto 

Risco 
de 
Viés 

Inconsis-
tência 

Evidênci
a indireta 

Imprecis
ão 

Viés de 
Publicaç
ão 

Certeza 
global de 
evidência 

Resumo 
das 
Conclusões 

(2 RCTs) 
36 meses de 
acompanhamen
to 
 
Com 
condicionament
o seletivo do 
esmalte 
(n = 60) 
condicionament
o seletivo do 
esmalte 
(n = 60) 

not 
seriou
s  

not 
serious  

not 
serious  

seriousa  none  
⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

O 
condicionam
ento ácido 
seletivo não 
apresenta 
benefício 
para a 
longevidade 
de 
restauraçõe
s indiretas 
cimentadas 
com 
cimentação 
de resina 
autoadesiva.  
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5. DISCUSSÃO 
 
 

A síntese de dados de pesquisas primárias existentes e revisões bem 

conduzidas é o principal objetivo das revisões sistemáticas e da meta-análise. Esse 

tipo de análise é complementar aos ensaios clínicos randomizados e ajuda a 

condensar o conhecimento atual em saúde com o objetivo comum de buscar 

evidências científicas sólidas para o processo de tomada de decisão na prática 

clínica.(15) 

A recomendação atual do Cochrane Handbook 5.0.2 

(www.handbook.cochrane.org) é para o uso de uma ferramenta baseada em domínios 

para avaliação crítica do risco de viés em ensaios clínicos. Porém, muitas vezes faltam 

dados descritos nos artigos que embasem a interpretação do risco de viés de cada 

estudo. Na presente revisão, a avaliação do risco de viés dos artigos incluídos não foi 

realizada exclusivamente com base nos relatórios descritos no artigo. Para elucidar 

esses domínios-chave, como ocultação de alocação e cegamento dos participantes, 

foi necessário entrar em contato com os autores por e-mail.(25) Mesmo que todas as 

respostas necessárias possam ser obtidas, é importante que as diretrizes do 

CONSORT sejam respeitadas para os ensaios clínicos randomizados (RCTs) a fim de 

facilitar a padronização e interpretação correta dos dados de forma mais confiável.(26) 

O presente estudo revisou sistematicamente os artigos com diferentes 

acompanhamentos, porém a primeira meta-análise foi realizada no mesmo tempo de 

avaliação. Embora tenhamos informações com 48 meses de um artigo e 78 meses de 

outro artigo, não temos o registro de falhas com o mesmo tempo de acompanhamento 

além de 36 meses. No entanto, uma segunda meta-análise foi realizada para avaliar 

se os resultados de 78 e 48 meses de acompanhamento de ambos os estudos 

resultariam em achados diferentes. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos 

na análise global. 

  Vale ressaltar que embora os dois estudos incluídos na presente revisão 

sistemática abordem dentes posteriores, no entanto, não pode-se afirmar que esse 

resultado possa ser aplicável a dentes anteriores em condições semelhantes, 

restaurados indiretamente e cimentados com cimento autocondicionante. Neste 

sentido, mais estudos são necessários em dentes anteriores.  

Os estudos incluídos na revisão sistemática avaliaram os pacientes com 

restaurações em boca, do grupo com condicionamento seletivo do esmalte e do grupo 
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controle.(23,24) As falhas de restauração foram consideradas por parâmetros como 

problemas com a integridade marginal da restauração, descolamento, fratura, cárie 

recorrente, hipersensibilidade pós-operatória, tratamento endodôntico, ou outro fator 

que levasse à necessidade de realização de nova restauração indireta, o que 

representaria comprometimento na longevidade do tratamento. As falhas gerais mais 

comuns relatadas foram fratura do dente ou restauração e descolamento da 

restauração para ambos os estudos. 

Os cimentos resinosos devem aderir à muitos substratos diferentes, como 

dentina e esmalte, cerâmicas, ligas metálicas e resinas indiretas. O tipo de cimentação 

influencia o desempenho das coroas compostas.(6,27) Os cimentos resinosos 

autoadesivos surgiram com a finalidade de interagir com o substrato dentinário com 

mínimo preparo de superfície adicional, simplificando a aplicação.(6) 

Muitos estudos já demonstraram a eficácia da adesão ao esmalte após o uso 

de ácido fosfórico.(28-30) O cimento autoadesivo estudado possui em sua 

composição ácidos alternativos que não poderiam produzir padrões de 

condicionamento mecânico equivalentes para adesão.(6,7) Cimentos resinosos 

quando submetidos à contração de polimerização podem desenvolver tensão nas 

superfícies adesivas resultando em uma lacuna sem o cimento entre a restauração e 

o dente.(31) A presença de esmalte na periferia da cavidade aumenta as chances de 

sucesso clínico, uma vez que ao estabelecer uma eficiente e durável adesão, promove 

a vedação da restauração cimentada e aumenta sua longevidade.(4) 

Os sistemas que usam o condicionamento ácido continuam a ser os mais 

confiáveis na manutenção da adesão duradoura do esmalte.(8) Além disso, quando o 

condicionamento do esmalte é feito antes da aplicação dos sistemas adesivos 

autocondicionantes,(28) a topografia do esmalte é aprimorada, mudando-o de uma 

superfície pouco reativa a uma superfície mais suscetível à adesão devido a sua maior 

energia livre de superfície, resultando em uma melhor qualidade de colagem.(32) 

Nesse sentido, a porcentagem de margens contínuas sem defeitos é maior, indicando 

que este procedimento deve ser realizado antes da cimentação.(2) Embora existam 

estudos in vitro a respeito do assunto, ainda são poucos os estudos in vivo que 

avaliam a longevidade das restaurações indiretas cimentadas com este cimento e a 

comparam com o uso prévio de ácido fosfórico no esmalte, com o objetivo de 

aumentar sua capacidade de adesão. 
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Estudos têm mostrado que o cimento resinoso autoadesivo Unicem quando 

testado com esmalte de condicionamento ácido seletivo antes da cimentação 

apresentou melhor eficácia quanto à adesão do que o resultado obtido quando testado 

sem pré-tratamento, provavelmente devido às maiores irregularidades microscópicas 

produzidas pelo ácido mais forte separado em comparação aos produzidos pelo 

próprio cimento.(2,33)  

Quando os cimentos resinosos autoadesivos são testados sem o 

condicionamento prévio, foi demonstrado que eles produzem ligações bastante fortes 

à dentina, apesar da dificuldade de formarem uma camada híbrida clássica e 

mostrarem interação mínima com o substrato dentinário quando avaliados 

microscopicamente.(2,34-36) Diante desses achados in vitro, a indicação do uso do 

condicionamento prévio com ácido fosfórico deve ser limitada apenas ao esmalte. 

Na presente revisão, os ensaios clínicos randomizados (RCTs) foram 

considerados como critério de inclusão. Essa decisão em muitos casos pode resultar 

em uma quantidade reduzida de estudos após a seleção final dos artigos. Outra 

limitação desta revisão sistemática foi a falta de dados. No processo de contato com 

o autor podem ter ocorrido lacunas de memória, e resposta incompleta ou tendenciosa 

que pode imputar viés no resultado. No entanto, os achados aqui apresentados 

mostraram que não houve diferença estatística na longevidade clínica entre as 

restaurações cerâmicas cimentadas com cimento autoadesivo sem condicionamento 

prévio do esmalte em comparação com o grupo que recebeu o condicionamento 

prévio do esmalte. Apesar do pequeno número de estudos incluídos na revisão, é 

importante destacar que ambos foram bem delineados, respeitando o cálculo do 

tamanho da amostra e demonstrando qualidade moderada das evidências pelo 

sistema Grade. Embora os estudos tenham sido bem conduzidos e tenham boa 

qualidade metodológica, os achados foram limítrofes. 

Para a realização do presente estudo, finalizado em setembro de 2018, a 

busca eletrônica sem restrições de datas ou idiomas nas bases de dados, como foi 

descrito anteriormente, foi realizada até maio de 2018. Após o fechamento do estudo, 

entretanto, a atualização foi executada até dezembro de 2020, para a avaliação de 

possíveis estudos clínicos a serem incluídos de acordo com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos e, assim, agregar para o resultado geral da pesquisa, 

trazendo alguma evidência nova. No entanto, não foram encontrados novos estudos.  
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Dessa forma, sugere-se a realização de estudos clínicos mais bem 

delineados, com seguimento em longo prazo e aumento do tamanho da amostra. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados desta revisão sistemática e meta-análise, há 

evidência moderada de nenhuma diferença em termos de longevidade clínica do 

condicionamento seletivo do esmalte antes da aplicação de cimentos resinosos 

autoadesivos para restauração indireta. Diante disso, a hipótese nula foi aceita. 
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