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Este simpósio foi coordenado pela Professora
Isabela Almeida Pordeus, sendo o ativador o Professor
Roberval de Almeida Cruz e a relatora a Professora
Rosangela Almeida Ribeiro. Os simposiastas foram a
Professora Ana Cristina Barreto Bezerra e o Professor
Fernando Borba de Araujo. Dando início ao Simpósio, a
Professora Isabela Almeida Pordeus ressaltou a relevância
da discussão do tema proposto para a formação e
capacitação de profissionais da Odontologia, em geral, e
da Odontopediatria, em particular.

Em sua exposição, a Professora Ana Cristina
Barreto Bezerra apresentou os Alicerces da Odontologia
baseada em evidências. Ressaltou-se, inicialmente, que
a Odontologia Baseada em Evidência (OBE) representa
uma mudança filosófica na abordagem da prática e enfatiza
a evidência sobre a opinião. A experiência é importante
desde que seja baseada em evidências. Existem algumas
barreiras para a adesão à prática da evidência científica:
falta de evidência; acesso à evidência; habilidade para
encontrar, avaliar e a aplicar a OBE; tempo gasto para
buscas; orgulho e auto-estima (dificuldade em aceitar as
mudanças). As barreiras para a mudança sofrem influência
do conhecimento e atitudes do clínico, do ambiente clínico,
de fatores relacionados ao paciente e do ambiente
educacional. Desta forma, sugere-se como solução para
ultrapassar as barreiras para Odontologia Baseada em
Evidência: adoção e aplicação da OBE; desenvolvimento
de habilidades para formular questões; procurar e avaliar
a informação, que vem da identificação de referências
(periódicos/ bases de dados); e desenvolvimento de um
plano de tratamento personalizado.

A Medicina Baseada em Evidência iniciada no
Canadá, em 1992, propõe um novo paradigma que se
baseia na construção do conhecimento científico entendido
e julgado racionalmente. Outros centros têm surgido em
diversas partes do mundo.

A Odontologia Baseada em Evidência, ou a
Evidência Científica de modo geral, está fundamentada na
Experiência Clínica, na Bioestatística, e na Informática
aplicada à área da saúde e alicerçada numa nova forma de
pensar a ciência.

Define-se a Prática Baseada em Evidência como
o “uso consciente, explícito e prudente da melhor evidência
corrente para que sejam tomadas decisões clínicas sobre
o cuidado de pacientes individuais.” Este modelo não é
exclusivo da área da saúde.

Ficou claro que para se chegar à evidência
científica, é necessária a busca de informação controlada,
que tenha acurácia, que seja confiável, para tornar
possíveis os cuidados com a saúde. A Prática Baseada em
Evidência fecha uma lacuna existente entre a clínica e o
mundo real da prática odontológica, e oferece aos
profissionais instrumentos poderosos para a interpretação
e aplicação dos achados das pesquisas, bem como
proporciona uma ponte entre a pesquisa e os cuidados
com o paciente. A proposição da mudança para a prática
baseada em evidência baseia-se na prática clínica
fundamentada no julgamento da qualidade do
conhecimento existente.

Há necessidade de uma integração da melhor
evidência, do julgamento clínico e dos valores e
circunstâncias do paciente. O conceito da evidência
científica ajuda a entender o que ela não é, ou seja, não é
um protocolo (“l ivro de receita”) a ser seguido
rigorosamente.

A pesquisa clínica deve ser vista sob duas
perspectivas: a anatomia e a fisiologia da pesquisa. A
anatomia da pesquisa inclui: questão; delineamento do
estudo; população/sujeitos do estudo; medidas; cálculo
do tamanho da amostra. A meta do investigador é criar um
projeto que seja simples, de baixo custo e de curta duração.
A questão (pergunta) da pesquisa, a qual é o objetivo do
estudo, parte de uma preocupação geral que precisa ser
reduzida para um tópico concreto e factível de ser estudado.
A fisiologia da pesquisa demonstra o que ocorreu na
amostra durante o estudo e qual a generalização destes
eventos para indivíduos externos ao estudo. A meta é
minimizar erros aleatórios ou sistemáticos, ou os vieses
ou fatores de confusão.

Na exposição dos tipos de estudo existentes,
apresentaram-se os estudos transversais, os estudos de
coorte (prospectivos; retrospectivos), os estudos caso-
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controle, e os ensaios clínicos randomizados controlados.
Os diferentes tipos de estudo podem ainda ser
classificados em observacionais e de intervenção. Os
estudos formam uma pirâmide que fornece a melhor
evidência: estudos in vitro; pesquisa com animal; idéias –
editoriais e opiniões; relatos de caso; série de casos;
estudos caso-controle; estudos de coorte; estudos clínicos
randomizados controlados (RTC); e as revisões
sistemáticas e metanálise. Foram destacados alguns
pontos dos estudos clínicos randomizados controlados,
vantagens e desvantagens dos estudos de coorte, de caso-
controle, e dos estudos transversais. Foram exemplificadas
algumas diferenças de características entre os estudos de
revisão sistemática e de revisão narrativa, ressaltando-se
os critérios adotados nos estudos de revisão sistemática.
Desta forma, os estudos de revisão sistemática fornecem
conclusões baseadas nas evidências científicas para
diversas perguntas, exemplificadas durante a exposição.
Estas conclusões podem ser fechadas ou incompletas.

Em síntese, a Odontologia Baseada em Evidência
requer a integração judiciosa de avaliações sistemáticas
de evidência clínica científica relevante, relacionadas com
a história e as condições bucais e médicas do paciente; a
experiência clínica do cirurgião-dentista; e as preferências
do paciente, sem substituir o julgamento clínico. O
problema clínico é expresso como uma pergunta, a qual
deve ser bem formulada para que clínico possa seguir os
caminhos das bases de dados da literatura, a fim de
encontrar a melhor evidência disponível avaliando sua
validade e força. Para que os profissionais da Odontologia
se mantenham no mesmo nível de outras profissões de
saúde, serão necessários investimentos significativos na
pesquisa clínica e na educação para avaliar a melhor e
mais atualizada evidência em Odontologia.  Fundamentada
na pesquisa clínica, a Odontologia Baseada em Evidência
requer a definição de uma pergunta clara, definição dos
objetivos da pesquisa; a pesquisa da informação e da
interpretação da evidência, a qual deve considerar o efeito
do tratamento ou exposição e a medida dos resultados.

Concluindo, o objetivo maior da Odontologia
Baseada em Evidência é garantir que o tratamento oferecido
ao paciente ou à comunidade seja fundamentado na
melhor evidência científica disponível.

Dando continuidade ao Simpósio, a Professora
Isabela Almeida Pordeus passou a palavra ao Professor
Fernando Borba de Araujo, segundo simposiasta a se
apresentar. O Professor Fernando Borba de Araújo passou
então a apresentar o tema a evidência  científica dentro da
linha de pesquisa:mínima intervenção, cujo conceito está
suportado na máxima preservação da estrutura dentária,
necessitando de conhecimentos básicos de diagnóstico e
risco, além da utilização de ferramentas empregadas
usualmente num programa de prevenção de cárie,
enfatizando ainda o fato de ser uma proposta terapêutica
que tem sustentação pela literatura.

Nesta exposição, foi apresentada a evidência
científica disponível sobre remoção de tecido cariado em
dentes decíduos. A apresentação foi delineada para
responder aos seguintes questionamentos: é necessário
remover toda a dentina cariada remanescente durante um
preparo cavitário?; O resultado de determinados estudos
foi suficientemente efetivo para ter importância clínica?; O
resultado representa um efeito real ou foi um achado
ocasional?; Os resultados são sempre decorrentes de uma
amostra de pessoas, animais, ou testes de laboratório?;
Se fosse selecionada outra amostra, os resultados seriam
os mesmos?

Na seqüência da apresentação, perguntou-se o
que há de evidência científica disponível, então, para a
remoção parcial de tecido cariado em dentes decíduos?
Inicialmente, foram expostas as diferenças entre o
tratamento indireto da polpa, o tratamento expectante e o
tratamento restaurador atraumático. Encontra-se evidência
científica em ensaios clínicos randomizados controlados
para a remoção parcial de tecido cariado em lesões
cariosas em dentina profunda, tanto em dentes decíduos,
como em permanentes, minimizando o risco de exposição
pulpar, e conseqüentemente proporcionando menor dano
à estrutura dentária. Além disso, um bloqueio mecânico
por meio de um simples selamento para lesões cariosas
oclusais, ou um bloqueio com um material restaurador
adesivo para lesões francamente cavitadas, levarão a uma
maior preservação de estrutura dentária adjacente, além
de interromper a evolução da lesão. Há necessidade do
tratamento concomitante da atividade cariosa, para que em
uma eventual falha restauradora, não haja um risco maior
de instalação de uma lesão cariosa adjacente à
restauração.

Continuando a sua explanação dentro da linha de
raciocínio estabelecida, uma outra pergunta mais
abrangente foi apresentada: “Há evidência científica para
indicação da mínima intervenção em dentes decíduos?” A
busca em base de dados permitiu acesso a um estudo de
revisão da Cochrane Library  com o objetivo de testar a
hipótese nula de que não há diferença entre os tratamentos
que preconizam a mínima remoção de tecido cariado,
ultraconservadora, ou a remoção total de dentina cariada
em dentes decíduos, em termos de dano à polpa,
progressão da lesão cariosa, e longevidade das
restaurações. Este estudo de revisão evidenciou a
existência de quatros estudos clínicos randomizados cujos
resultados principais foram apresentados, bem como as
implicações para outros estudos. Segundo esta revisão, a
remoção parcial de tecido cariado em dentes decíduos ou
permanentes assintomáticos reduz o risco de exposição
pulpar e parece ser melhor que a remoção total em lesões
profundas quanto à exposição pulpar. Além disso, concluiu-
se que não há evidência suficiente para saber se é
necessário reabrir o dente e remover a dentina
remanescente. Os estudos que não reabriram não
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relataram conseqüências adversas. As implicações
clínicas (das conclusões) deste estudo indicam a
necessidade de novos estudos clínicos randomizados
controlados de longo tempo de acompanhamento para
avaliar a necessidade de reabertura do dente após
procedimento de remoção parcial de dentina cariada com
o objetivo de remover o tecido remanescente. Este estudo
não encontrou efeitos deletérios do tratamento de remoção
parcial de tecido cariado, acrescentando que a remoção
total do tecido cariado resulta em maior número de casos
de exposição pulpar.

Alguns destes questionamentos sobre a remoção
parcial de tecido cariado em dentes decíduos que ainda
persistem têm sido respondidos em estudos conduzidos
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujos
resultados principais foram apresentados. Um estudo de
revisão crítica de Van Thompson et al. (2008), que incluiu
quatro estudos brasileiros, concluiu que há evidência
consistente de que a remoção completa da dentina
infectada não é necessária, uma vez que a restauração irá
isolá-la do meio ambiente bucal. No entanto, antes que
este conceito seja mais amplamente aceito, novos ensaios
clínicos são necessários.

Na literatura, foram encontrados novos
questionamentos relacionados ao “o que acontece com
as bactérias remanescentes após tratamento indireto da
polpa”; “o que acontece com a dentina cariada
remanescente”; “qual a dependência do material capeador
na resposta ao tratamento de remoção parcial de tecido
cariado”; “qual o material restaurador ideal”. Foram
apresentados os principais resultados de alguns estudos
disponíveis na literatura nacional e internacional sobre
estas questões. Mais recentemente, a literatura questiona:
“por que reabrir?”; “a pulpotomia em dentes decíduos
poderá ser substituída pela técnica da remoção parcial de
tecido cariado?” e “como a evidência científica está
interferindo na prática clínica?” As principais conclusões
de alguns estudos disponíveis na literatura, e de outros
em desenvolvimento, envolvendo estes questionamentos
foram também apresentadas.

Em conclusão, ainda que sejam necessários
outros estudos, a evidência científica já existente pode
sustentar o tratamento indireto da polpa de dentes
decíduos, o qual pode ser considerado uma opção
terapêutica para o tratamento de dentes decíduos
portadores de lesão de cárie profunda em dentina. O
referencial para a implantação do conceito de mínima
intervenção no currículo odontológico deverá ser a
Odontologia Baseada em Evidência, definida como a
integração da evidência proveniente da melhor pesquisa
com a experiência clínica do profissional e os valores do
paciente.

Finalizada a apresentação do Professor Fernando
Borba de Araújo, deu-se início ao debate ativado pelo
Professor Roberval de Almeida Cruz, que ressaltou a

importância do Grupo Brasileiro de Professores de
Ortodontia e Odontopediatria.

O conservadorismo de alguns professores na
aceitação de novos paradigmas, como a evidência científica,
foi destacado pelo ativador do Simpósio, que questiona
como proceder. Em suas considerações, a Professora Ana
Cristina Barreto Bezerra reforçou que a Odontologia
Baseada em Evidência é um movimento global. É
necessário que todos os profissionais passem a se inserir
nesta nova filosofia, até para conseguir futuras publicações.
Na ausência de evidência científica, a Professora Ana
Cristina Barreto Bezerra sugeriu que se continue a trabalhar
para que a evidência clara seja disponibilizada, bem como
para divulgar e ensinar a evidência comprovada.

Em relação aos trabalhos a serem apresentados
em Congressos e similares, em forma de painéis, o que
fazer para que o paradigma da Odontologia Baseada em
Evidência seja obedecido? O Professor Fernando Borba
de Araújo sugeriu que se deve tentar trabalhar na excelência
do delineamento dos estudos, além de ter ressaltado a
carência de periódicos da Odontopediatria para publicação
de estudos da área. A Professora Ana Cristina Barreto
Bezerra propôs que os novos estudos devem obedecer a
metodologias criteriosas que atendam aos princípios da
Odontologia Baseada em Evidência.

O Professor Roberval de Almeida Cruz enfatizou a
importância da Epidemiologia, em concordância com o
comentário anterior da Professora Isabela Almeida
Pordeus, bem como da Bioestatística, anteriormente
destacada pela Professora Ana Cristina Barreto Bezerra.

Voltou-se ainda à abordagem da diferença entre o
Tratamento Restaurador Atraumático e a Remoção parcial
de tecido cariado. O Professor Fernando Borba de Araújo
reafirmou as vantagens do tratamento de remoção parcial
de dentina cariada em dentes decíduos, até em substituição
às pulpotomias de dentes decíduos, independente da
técnica utilizada.

Com respeito aos trabalhos que util izam
questionários como instrumento de pesquisa, a Professora
Ana Cristina Barreto Bezerra enfatizou a necessidade da
validação do questionário, tanto para os questionários já
existentes, quanto para aqueles elaborados pelo(s)
próprio(s) autor(es), os quais não devem induzir respostas.
Nestes estudos, pode haver omissão de informações,
informações inventadas, e baixa taxa de retorno.

Por fim, o Professor Fernando Borba de Araújo
destacou as dificuldades enfrentadas na Odontopediatria
para a condução de estudos de longo tempo de
acompanhamento. Neste sentido, destacou-se que a
reabsorção radicular dos dentes decíduos constitui-se
ainda em um desafio para os estudos de longo tempo de
acompanhamento a ser enfrentado.

O Professor Roberval de Almeida Cruz, salientou a
importância do delineamento para os estudos a serem
idealizados e conduzidos para se chegar à evidência
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científica, bem como para os trabalhos a serem
apresentados em Congressos e Similares e/ou
publicados. Reforçou-se a importância da Epidemiologia
e o cuidado na análise estatística, com vistas a uma maior
qualidade dos estudos. Esclareceu-se que o tratamento
indireto da polpa permite a paralisação da lesão e que a
conduta de mínima intervenção pode reduzir a necessidade
do tratamento de pulpotomia de dentes decíduos. Os
trabalhos que utilizam questionários devem atender à
exigência de validação dos mesmos, tantos os já
existentes, quanto os construídos, os quais apresentam
algumas vantagens e desvantagens, como respostas
inventadas e a taxa de respostas. A resolução do aspecto
de reabsorção radicular de dentes decíduos em estudos
de longa duração constitui-se ainda em um desafio, que
exige grande esforço dos pesquisadores para ultrapassar
as dificuldades.

Ao encerrar as atividades do Simpósio, a
coordenadora Professora Isabela Almeida Pordeus
agradeceu e parabenizou as participações dos
simposiastas Professora Ana Cristina Barreto Bezerra e
Professor Fernando Borba de Araújo, do ativador Professor
Roberval de Almeida Cruz, e da relatora Professora
Rosangela Almeida Ribeiro.
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