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RESUMO 

 

 

Antonio LP. Custo-eficácia do diamino fluoreto de prata a 30% no controle da 
progressão de lesões de cárie em esmalte na oclusal de molares em erupção: 
estudo clínico controlado e randomizado [dissertação]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Original. 
 

 

Embora o diamino fluoreto de prata (DFP) venha mostrando bons resultados para 

paralisação de lesões de cárie, seu uso no Brasil é diminuto, podendo sua indicação 

estar sendo subestimada nos dias de hoje. Especula-se que isso seja devido à 

coloração enegrecida que o DFP pode causar. Além disso, o tratamento com o DFP 

é um procedimento simples, não invasivo, rápido e que não requer equipamento 

caro ou infraestrutura de apoio para sua aplicação. Para isso, foi conduzido um 

estudo controlado e randomizado, de grupos paralelos, no qual foi feita a 

comparação do uso do DFP a 30% com uma técnica de escovação direcionada em 

primeiros molares permanentes em erupção, bastante indicada na clínica 

odontopediátrica, mas que exige a mudança no posicionamento da escova para ser 

realizada. Devido aos comparadores ativos (tratamento com DFP e orientações 

quanto à técnica de escovação transversal), serem procedimentos muito diferentes, 

podendo o paciente ser influenciado e negligenciar as orientações recebidas quanto 

ao uso da escovação transversal, foi optado pela aplicação de placebo, simulando a 

aplicação do DFP no grupo da escovação transversal, fornecendo assim, 

tratamentos semelhantes aos participantes no sentido de se sentirem tratados 

igualmente ao grupo do DFP pelo dentista. Assim, o primeiro capítulo desta 

dissertação, tem como objetivo descrever esta nova metodologia com o uso de 

placebo, realizando análises em termos de custo, aceitabilidade referida pelo 

participante e adesão aos diferentes tratamentos propostos. A validade do uso 

desse placebo criado para simular a aplicação do DFP é importante para cumprir o 

papel que se espera desse tipo de medida, além de ser bem aceita pelos 

participantes e mostrar viabilidade para sua inclusão em um estudo de eficácia. Já o 

segundo capítulo, tem como objetivo principal, verificar a relação de custo-eficácia 

do uso do DFP para a paralisação de lesões de cárie ativa em esmalte na superfície 

oclusal de primeiros molares permanentes em erupção. Outros desfechos centrados 



nos pacientes, como a aceitabilidade e percepção dos responsáveis quanto a 

estética e a saúde dos dentes de seus filhos, foram também avaliados. Aspectos 

relacionados ao impacto do desfecho escolhido no que tange à avaliação da eficácia 

foram também discutidos. Apesar de efeitos semelhantes, as técnicas propostas 

diferem quanto à adesão e custo para sua implementação, fatores que devem ser 

considerados na tomada de decisão de tratamento. Além disso, a despeito da 

possível coloração que cause nos dentes, o tratamento com DFP não causa impacto 

sob a visão dos responsáveis. Assim, esta dissertação pôde contribuir tanto no 

aspecto metodológico, discutindo aspectos importantes no delineamento e 

interpretação de resultados desse tipo de estudo clínico de eficácia, bem como para 

apontar a possibilidade de boa aceitação do DFP pelos responsáveis, questionada 

por alguns especialistas, embora para sua implementação em larga escala, para 

essa finalidade, acompanhamento mais longo e busca por desfechos mais robustos 

sejam fundamentais. 

 

 

Palavras-chave: Cárie dentária. Cariostático. Higiene bucal. Escovação dentária. 



ABSTRACT 

 

 

Antonio LP. Cost-efficacy of silver diammine fluoride in controlling caries lesion 
progression on erupting permanent molars: a randomized clinical trial [dissertation].  
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão 
Original. 
 

 

Although Silver Diamine Fluoride (SDF) has been showed good results in controlling 

caries lesions, many dentists in Brazil can avoid its use possibly underestimating its 

indications nowadays due to the staining caused by its usage.  On the other hand, 

treatment with SDF is a simple, non-invasive and quick procedure and it does not 

require expensive equipment or infrastructure support for its implementation. A 

randomized clinical trial with two-arm parallel groups was conducted, comparing the 

treatment of enamel caries lesions with 30% SDF versus cross-toothbrushing 

technique (usually indicated in pediatric dental clinic and that requires a modification 

of the toothbrush position to be performed), on occlusal surfaces of erupting first 

permanent molars. Since both active groups (treatment with SDF and cross tooth-

brushing technique instructions) use different procedures and patients can be 

influenced and neglect the brushing instructions, it was decided to include a placebo 

application in the cross-toothbrushing technique group, simulating the SDF 

treatment. Therefore, it was provided a similar treatment for participants in both 

groups so they could feel equally treated by the operator. Thus, the aim for the first 

chapter of this dissertation was to describe this new methodology, using the placebo 

treatment and making cost, acceptability and adherence to the proposed treatment 

analyses. The validity of using this placebo, created to simulate SDF applications, is 

important to fulfill the role expected for this type of measure, as well as being well 

accepted by the participants and show its feasibility to be included in an efficacy 

study. The second chapter aims to demonstrate the cost-efficacy and the real 

possibility of promoting the use of SDF in clinical practice for the control of active 

enamel caries lesions on occlusal surfaces of first erupting permanent molars. Other 

patient-centered outcomes, as the caregivers’ acceptability and perception about the 

received treatment (related to their children´s oral health and aesthetics), were also 

evaluated. Aspects related to the impact of possible chosen outcomes were also 



discussed. Although similar effects were found between groups, both proposed 

techniques differed in treatment adherence and cost for implementation. These 

factors should be considered when making treatment decisions. Furthermore, 

regarding the possible tooth staining caused by SDF, no impact was found on 

caregivers’ perspective. Finally, this study may contribute, in terms of study design 

methodology, by discussing important aspects in the conception and interpretation of 

results in studies of clinical efficacy. Besides, it could also help to underlie the 

possibility of a good acceptance of SDF by parents, commonly questioned by some 

experts. However, longer follow-up and more robust outcomes analysis are critical for 

SDF large-scale implementation. 

 

 

Palavras-chave: Dental caries. Cariostatic agents. Oral hygiene. Toothbrushing. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 
 

A terapia com fluoretos apresenta papel importante para a prevenção e 

controle das lesões de cárie (1). Diferentes formas de fluoretos, em diferentes 

concentrações, vêm sendo usados com estes objetivos na odontologia (2). O 

diamino fluoreto de prata (DFP) é um agente cariostático empregado desde longa 

data, tanto na prevenção quanto na paralisação de lesões de cárie, especialmente 

as envolvendo dentina. Uma revisão sistemática da literatura mostrou que esse 

quimioterápico tem mostrado superioridade em relação ao uso de vernizes 

fluoretados (3). Entretanto, esse resultado pode estar relacionado principalmente ao 

seu potencial de paralisação de lesões de cárie em dentina.  

A maioria dos estudos disponíveis tem testado o material para prevenção de 

lesão em dentes hígidos (4-7), especialmente permanentes, e paralisação de lesões 

em dentina de dentes decíduos (8-10). Poucos estudos têm se atido ao uso de DFP 

em lesões em esmalte, com o objetivo de paralisá-las (11, 12). Além disso, não 

sabemos se existe algum diferencial no mecanismo de ação desse agente 

cariostático para o tratamento de lesões em dentina e lesões em esmalte.  

Basicamente, o que se sabe sobre o mecanismo de ação do DFP, é que o 

mesmo se baseia na ação dos íons flúor sobre a estrutura inorgânica do dente e a 

dos íons prata, sobre a parte orgânica; de forma que ambos os íons estariam 

atuando contra a cárie dentária (13), os primeiros por aumentar a resistência do 

esmalte à desmineralização graças ao fluoreto de cálcio e os demais, por atuarem 

como antibacterianos.  

Particularmente, em situações de maior dificuldade de controle mecânico do 

biofilme, como por exemplo, superfícies oclusais de dentes em erupção, o 

tratamento com DFP poderia favorecer o controle de lesões de cárie ativas em 

esmalte. As superfícies oclusais dos molares permanentes em erupção apresentam 

condições favoráveis para o acúmulo de biofilme e desenvolvimento de lesões de 

cárie (14-16), que ao irromper na cavidade bucal, podem levar, em média, 15 meses 

para entrar em oclusão com o seu antagonista  (15), implicando em um maior risco 

biológico para o indivíduo.  

 É sabido que a técnica de escovação transversal tem demonstrado melhor 

eficácia na remoção de biofilme em superfícies oclusais de dentes em erupção que a 
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técnica anteroposterior (convencional) (17). Por outro lado, a criança necessitaria 

alterar o posicionamento da escova, realizando movimentos vestíbulo-linguais, 

durante a execução propostos pela técnica transversal. Embora essa alteração 

requeira maior habilidade da criança, é possível alcançar sucesso em fazê-la (18). 

No entanto, com o decorrer do tempo, percebeu-se que a criança tende a esquecer 

de ou negligenciar esses movimentos modificados (18). Assim, para ser efetiva no 

controle de lesões de cárie, essa técnica poderia demandar mais consultas de 

reorientação para que os movimentos sejam lembrados, impactando negativamente 

a relação de custo-eficácia no controle de biofilme destas regiões em fase de 

erupção.  

Uma possível vantagem do DFP, nesse sentido, seria a possibilidade de 

depender menos diretamente da colaboração do paciente e seu núcleo familiar, 

além de permitir associação de sua possível eficácia clínica na inativação de lesões 

de cárie à fácil aplicação clínica e baixo custo comparado a outros produtos 

fluoretados utilizados em odontopediatria. Embora estudos advoguem a favor da 

facilidade de uso clínico e custo favorável da aplicação do DFP (12, 19) e um estudo 

prévio já tenha mostrado superioridade do mesmo comparado à escovação com 

dentifrício fluoretado (12), porém não realizada de forma direcionada (como a 

transversal), nenhum estudo mensurou a relação de custo-eficácia da utilização 

desse método no controle de lesões de cárie em esmalte comparado a outros 

métodos utilizados para a mesma finalidade, como por exemplo, a técnica de 

escovação transversal, considerando as possíveis necessidades de reorientação 

que essa técnica requeira. 

Embora a técnica de escovação transversal seja uma técnica bastante 

preconizada para dentes em erupção (20, 21), poucos estudos clínicos verificaram 

sua eficácia/efetividade em estudos clínicos controlados e randomizados que 

visassem realmente ver o efeito da técnica em si e não de um programa mais amplo 

no controle de lesões de cárie em dentes em erupção (11, 22).  

Assim, com o objetivo de comparar a técnica de escovação transversal e à 

aplicação do DFP a 30% para a paralisação de lesões de cárie ativas em esmalte na 

superfície oclusal de primeiros molares permanentes em erupção, delineamos um 

estudo clínico randomizado e controlado, com dois braços paralelos, utilizando 

técnicas de escovação distintas, associadas ao uso do composto fluoreto ou um 

placebo (ClinicalTrials NCT01508611). Em nosso grupo controle, optou-se pela 
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introdução do placebo, pois se acredita, que em estudos de eficácia como esse, o 

uso de placebos, podem auxiliar na avaliação de eficácia de tratamentos (23). 

Embora idealmente o placebo deveria ter características exatamente iguais a do 

tratamento ativo, isto nem sempre é possível em estudos odontológicos (24). Assim, 

algumas adaptações são utilizadas (25), sem se saiba o real impacto destes 

placebos dentro de estudos clínicos como esse.   

Frente a isso, esta dissertação se dividirá em dois capítulos principais, 

visando, no primeiro capítulo, apresentar um protocolo de aplicação de placebo para 

simular o tratamento odontológico utilizando o DFP a 30% e descrever quais foram 

os impactos que o mesmo causou, dentro do âmbito econômico, de aceitabilidade 

referida pelos participantes e adesão do participante ao tratamento proposto. Dados 

preliminares, com aproximadamente 40% da amostra final, foram analisados para 

verificar a viabilidade de continuidade do estudo utilizando essa sistemática.  

Já o segundo capítulo, apresenta dados relacionados à custo-eficácia do uso 

do DFP a 30% no controle de lesões de cárie ativa em esmalte na superfície oclusal 

de primeiros molares permanentes em erupção, bem como sua influência em outros 

desfechos centrados no paciente, fatores esses importantes para a implementação e 

boa aceitação dos profissionais e pacientes em relação a novas opções de 

tratamento com a finalidade proposta, como seria o caso do DFP. Como ambos os 

capítulos estão relacionados a um estudo clínico randomizado e controlado, foram 

escritos segundo as diretrizes do Consort para estudos randomizados e tratamentos 

não farmacológicos (26), cujos checklists estão apresentados no anexo A.  
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

O presente estudo buscou verificar, em um estudo clínico randomizado 

controlado, a possibilidade de aplicação do DFP a 30% para paralisação de lesões 

de cárie ativas em esmalte nas superfícies oclusais de primeiros molares 

permanentes em erupção. 

 

Então, os seguintes objetivos específicos foram delineados: 

 

- Apresentar um protocolo de aplicação de placebo para simular o tratamento 

odontológico utilizando o DFP e, analisar, preliminarmente, dados obtidos de custo-

eficácia. Além disso, verificar o real impacto e viabilidade da realização desse 

placebo em termos econômicos, de aceitabilidade pelos participantes e adesão às 

orientações de higiene prestadas a esses participantes.  

 

- Avaliar a eficácia e a relação de custo-eficácia do DFP a 30% no tratamento 

de lesões de cárie clinicamente ativas em esmalte nas superfícies oclusais de 

primeiros molares permanentes, comparando-a com o emprego a escovação 

transversal associada ao dentifrício fluoretado. Além disso, avaliar a percepção, bem 

como a satisfação referida pelos responsáveis quanto ao tratamento com o DFP.  
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3  CAPÍTULO I 

  
 

Viabilidade do uso de um placebo imperfeito como substituto da intervenção 
odontológica com diamino fluoreto de prata em um estudo clínico randomizado 

 
 
 

Resumo 
 

 
Embora estudos controlados com placebos venham sendo realizados em 

Odontologia, poucos tem se atentado para o impacto do mesmo dentro dos 

protocolos, tanto em termos de eficácia para cumprir seu papel, como no que se 

despenderia a mais para a sua realização em um estudo clínico. O objetivo deste 

artigo foi descrever a simulação do tratamento do diamino fluoreto de prata (DFP) 

utilizado como uma alternativa de placebo para um estudo clínico controlado e 

verificar o real impacto e viabilidade desse placebo imperfeito em termos 

econômicos, de aceitabilidade pelo participante e adesão às orientações de higiene 

prestadas a eles. Este capítulo é uma análise preliminar de um estudo clínico 

randomizado e controlado para controle de lesões de cárie clinicamente em esmalte 

em molares permanentes em erupção. Crianças de 4 a 7 anos de idade foram 

divididas em grupos cujo tratamento ativo era a aplicação do DFP ou orientação 

para a técnica de escovação transversal dos molares em erupção. Os participantes 

que receberam como tratamento ativo o DFP, também receberam orientação de 

escovação com a técnica tradicional anteroposterior. Já os participantes que 

receberam como tratamento ativo a técnica de escovação transversal, receberam a 

aplicação de placebo (solução aquosa insípida) simulando o tratamento com DFP. 

Análises de variância de medidas repetidas foram utilizadas para comparar os 

custos totais e parciais em relação ao placebo e tratamento ativo de cada grupo. 

Para avaliar a aceitabilidade, análises de regressão de Poisson foram usadas para 

verificar a associação da aceitabilidade com o grupo de tratamento e outras 

variáveis independentes. As respostas quanto a adesão ao tratamento proposto 

foram avaliadas de forma descritiva. A inclusão do placebo (aplicação da solução 

aquosa) no grupo de escovação transversal aumentou o custo do tratamento real 

cerca de R$8,65, ao passo que, no grupo do DFP, o impacto de se incluir a 

escovação “convencional” foi em média R$5,21 a mais nos custos do tratamento. 



34 

 

Não houve influência do grupo nem do tempo gasto no tratamento na aceitabilidade 

relatada pelas crianças e, a maioria delas (94%), relatou gostar da técnica de 

escovação que foi ensinada. Concluímos que a introdução de placebo imperfeito é 

uma alternativa viável economicamente para se controlar a adesão das crianças às 

práticas de escovação/higiene envolvidas no controle de lesões de cárie, sem 

impactar na aceitabilidade do uso do produto pelos participantes. 

 

 

Introdução 

 

 

Muitas intervenções testadas em Odontologia, especialmente quando 

pensamos em controle de lesões de cárie, são do tipo não farmacológico e 

envolvem orientações e mudanças de condutas por parte dos pacientes.  

É sabido que estudos controlados e randomizados com placebo parecem ser 

ideais para avaliação da eficácia de tratamentos, pois, muitas vezes, podem cegar o 

paciente, o qual receberá o tratamento, e o profissional, que o realizará (23). No 

contexto das intervenções odontológicas, a simulação de um tratamento profissional 

pode fazer com que os pacientes não subestimem a realização de uma prática que 

dependa deles, como por exemplo, a higiene bucal. Estudos prévios realizados por 

nosso grupo mostrou que a simulação de tratamento placebo pode ser eficaz na 

adesão similar dos grupos quanto ao uso do fio dental (27), que seria uma das 

intenções em se usar um placebo. 

Baseado nesse princípio, alguns estudos em Odontologia têm sido delineados 

utilizando um grupo controle em que o placebo seja utilizado (12, 28, 29). Nem 

sempre os produtos odontológicos a serem testados permitem que seus placebos os 

reproduzam em todas as características, que seria necessário para um placebo ideal 

(24). Isso pode ocorrer devido à própria composição do produto a ser avaliado. O 

DFP, por exemplo, é uma substância que vem sendo testada em alguns estudos de 

eficácia, comparado a um produto placebo (12, 25). 

 Usualmente, o tratamento placebo utilizado nesses casos tem sido a simulação 

de todos os passos clínicos e ao invés do componente ativo, aplicação de água (12, 

25). Acredita-se, que isso poderia impactar, por outro lado, na aceitabilidade do 
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produto pelo paciente, em função do gosto diferente, já que o DFP tem um gosto 

metálico (30) em função da sua composição.   

Embora estudos controlados com placebos venham sendo realizados em 

Odontologia, poucos tem se atentado para o impacto do mesmo dentro dos 

protocolos, tanto em termos de eficácia para cumprir seu papel, como no que se 

despenderia a mais para a sua realização em um estudo clínico. Mesmo os produtos 

como o DFP, que vêm sendo regularmente testado, nos estudos comparados a um 

placebo imperfeito, justamente por não ter as mesmas características do DFP, essa 

mensuração ainda não é uma rotina. 

Assim, esse artigo tem como objetivo descrever a simulação do tratamento do 

DFP utilizado como uma alternativa de placebo para um estudo clínico controlado 

(NCT01508611), e analisar, preliminarmente, dados obtidos de custo-eficácia. Além 

disso, verificar o real impacto e viabilidade da realização desse placebo em termos 

econômicos, de aceitabilidade pelo participantes e adesão às orientações de higiene 

prestadas a esses participantes.  

 

 

Métodos 

 

 

Aspectos éticos e de registro 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (parecer 944.742) (Anexo B) e registrado 

na base de dados para cadastro de estudos clínicos Clinicaltrials.gov 

(NCT01508611).  

Os participantes, bem como seus responsáveis, receberam informações por 

escrito sobre a pesquisa, sendo que, aceitando participar espontaneamente da 

mesma, o responsável assinava o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice A).  
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Desenho do estudo 

 

Este protocolo faz parte de um ensaio clínico controlado randomizado com dois 

braços paralelos, sendo o grupo controle um comparador ativo, cujo desfecho 

primário é avaliar a relação de custo-eficácia do DFP a 30% no tratamento de lesões 

de cárie ativas em esmalte nas superfícies oclusais de primeiros molares 

permanentes em erupção. Para esse estudo, uma análise preliminar dos dados 

desse protocolo maior foi realizada, objetivando avaliar a viabilidade da inclusão do 

tratamento placebo. Assim, todos os participantes incluídos e/ou reavaliados até o 

mês de junho de 2015 (seis meses após a data de início do estudo) foram 

analisados, perfazendo cerca de 40% da amostra completa. 

 

 

Recrutamento e seleção dos participantes 

 

Foram selecionadas crianças entre 4 e 7 anos de idade que apresentavam pelo 

menos um primeiro molar permanente em erupção com lesão de cárie em esmalte 

(englobando escores de 1 a 3 do ICDAS - International Caries Detection and 

Assessment System (31) ativa na superfície oclusal. Os atendimentos ocorreram em 

uma unidade odontológica montada em trailer, instalada no Complexo Educacional 

Carlos Osmarinho Silva, na cidade de Barueri/SP.  

 

 

Delineamento dos grupos 

  

Os participantes selecionados foram convidados, juntamente com seus 

responsáveis, para uma palestra ministrada por um membro da equipe, na própria 

escola, com auxílio de recursos audiovisuais. O objetivo da palestra foi elucidar a 

importância da higiene bucal, especialmente no período de recém-erupção dos 

dentes permanentes e motivar a prática da escovação dental entre as crianças. Os 

participantes e os responsáveis foram divididos em pequenos grupos para assistirem 

essa palestra inicial, a fim de facilitar a comunicação e o esclarecimento de 

possíveis dúvidas. Além disso, foi preconizado que o responsável deveria ajudar e 

supervisionar a escovação da criança pelo menos uma vez ao dia e, que cada 
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criança deveria escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia realizando 10 

movimentos em cada molar em erupção durante cada escovação.  

A fim de garantir uma alta adesão dos participantes, foi utilizada uma estratégia 

combinada: fornecimento da escova e dentifrício com 1100ppm de flúor na consulta 

inicial e na consulta de reavaliação. Os participantes foram orientados a fazer uso da 

mesma escova e dentifrício durante todo o período da pesquisa.  

Os participantes selecionados foram alocados nos grupos distintos de acordo 

com o tratamento a ser recebido, de maneira aleatória, por sequência gerada em 

software específico para essa finalidade. A alocação foi feita por blocos, variando o 

tamanho dos mesmos, e de forma estratificada, considerando a experiência de cárie 

para composição dos estratos: baixa experiência de cárie (0 a 3 dentes cariados, 

perdidos ou restaurados) ou alta experiência de cárie (4 ou mais dentes cariados, 

perdidos ou restaurados) (32). Essa sequência foi distribuída em envelopes pardos 

selados para evitar o conhecimento da sequência de alocação. 

 Segue abaixo a descrição dos dois grupos, os quais receberam as orientações 

sobre técnicas específicas para cada grupo de escovação através de um filme, 

auxílio de macromodelo e instruções diretamente na boca da criança. Essas 

orientações foram prestadas por um componente do grupo, não participante das 

etapas anteriores e que não era cego ao tipo de tratamento. Esse profissional foi 

treinado e calibrado por um profissional de referência para a orientação de ambas as 

técnicas de escovação através de um macro-modelo. 

 

- Grupo Diamino Fluoreto de Prata (DFP): As crianças receberam o tratamento 

com DFP a 30% para lesões em esmalte (Figura 3.1). Realizou-se profilaxia das 

regiões que receberam o DFP com pasta profilática, lavagem e secagem, seguido 

de isolamento relativo com algodão, aplicação de vaselina nos dentes adjacentes e 

mucosa labial, aplicação do DFP a 30% com microbrush e, após 3 minutos, lavagem 

com água durante 30 segundos. Além disso, todas as crianças deste grupo 

receberam orientações sobre a técnica de escovação anteroposterior (Figura 3.2), 

que é a técnica mais consagrada para escovação de superfícies oclusais na 

infância. As crianças foram orientadas a escovar a superfície oclusal em erupção, no 

sentido anteroposterior, utilizando escovas de cerdas planas.  
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Figura 3.1 – Sequência clínica de tratamento do DFP a 30% 

 

 

 

Figura 3.2 – Técnica de escovação anteroposterior orientada no macromodelo (vista frontal e lateral) 
e na boca do participante 
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- Grupo Escovação Transversal: As crianças deste grupo receberam 

orientações sobre a técnica de escovação transversal (Figura 3.3) e foram 

orientadas a escovar a superfície oclusal em erupção, no sentido vestíbulo-lingual, 

utilizando escovas de cerdas planas. Além disso, todas as crianças deste grupo 

receberam o tratamento com placebo (solução aquosa insípida) simulando o 

tratamento com DFP. Realizou-se profilaxia das regiões selecionadas para o estudo 

com pasta profilática, lavagem e secagem, seguido de isolamento relativo com 

algodão, aplicação de vaselina nos dentes adjacentes e mucosa labial, aplicação de 

solução placebo com microbrush e lavagem com água após três minutos.  

Em ambos os grupos, a ordem dos tratamentos foi, primeiro, a intervenção 

clínica e depois a orientação à escovação. Os tratamentos (aplicação do DFP ou 

solução aquosa) foram executados por um profissional que desconhecia o grupo ao 

qual a criança foi alocada e também as condições inicialmente diagnosticadas pelo 

examinador. Apenas o profissional que fazia as orientações de escovação para os 

participantes sabia qual era o frasco do DFP e do placebo (Figura 3.4). É importante 

salientar que o preparo do placebo foi realizado pelos próprios pesquisadores, sem 

vínculo com empresas especializadas para esta finalidade.   

 

 

Figura 3.3 - Técnica de escovação transversal orientada no macromodelo (vista frontal e lateral) e na 
boca do participante 
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Figura 3.4 – Frascos utilizados para a solução de DFP e solução placebo com o objetivo de cegar 
paciente e operador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A introdução do tratamento placebo (aplicação da solução aquosa) no grupo 

da escovação transversal não tinha como objetivo cegar o participante quanto ao 

seu grupo de alocação, mas sim fornecer ao participante um procedimento realizado 

diretamente pelo dentista. Assim, o participante daria importância semelhante ao 

tratamento fornecido a ele, independentemente do seu grupo de alocação.    

 

 

Avaliação de desfechos de interesse 

 

Análise econômica do uso do placebo 

 

Para estimar o impacto da inclusão desse tipo de placebo em um estudo 

como esse, o cálculo dos custos totais foram considerados (custo profissional e o 

custo de cada procedimento) (33, 34) e registrados durante a consulta de 

tratamento.  

Para o cálculo dos custos diretos (custo do material de consumo e honorário 

do profissional) dos procedimentos, foi levado em consideração o tempo gasto na 

consulta em que o tratamento foi realizado (escovação + aplicação placebo ou 

ativo). O tempo gasto em cada uma das sessões foi cronometrado por um 

examinador externo não participante dos exames. Como foi feito o tratamento 

placebo no lugar da aplicação do DFP, o tempo de cada etapa (tratamento com 

DFP/placebo e orientação da técnica de escovação) foi cronometrado 

separadamente para ser analisado.  
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Para o cálculo dos custos diretos foram considerados os preços dos materiais 

de consumo utilizados em cada procedimento (33, 34) e estes materiais foram 

anotados em ficha específica (especificações e quantidades) (Apêndice B). Tais 

valores foram inferências do valor de mercado obtido por média de diferentes locais 

que comercializam os produtos em questão. Além disso, para o cálculo da gota de 

água, utilizada no tratamento placebo, foi considerado uma garrafa de água de 

500ml, no valor de R$1,50, a qual tinha aproximadamente 10.000 gotas de água.  

O cálculo do honorário profissional foi realizado baseando-se no tempo do 

atendimento em função do valor da hora de trabalho, ou seja, o tempo despendido 

em cada consulta foi convertido em horas e multiplicado pela renda média de um 

dentista por hora, considerando o valor de R$96,54 por hora de trabalho no estado 

de São Paulo (35). 

 

 

Aceitabilidade quanto ao uso do placebo 

 

Ao final de cada tratamento, o mesmo operador que realizava  a 

cronometragem do tempo, aplicava  ao participante uma escala facial de expressões 

(Figura 3.5), a qual é composta por seis figuras com faces equidistantes, sendo que 

a primeira é muito sorridente e as expressões vão se transformando, até a última 

face que é muito triste (36, 37). Essa avaliação foi realizada imediatamente após a 

seção de aplicação clínica da solução de DFP ou placebo e foi perguntada da 

seguinte forma: “Como você se sentiu ao tratar o seu dentinho?” .  

 
 
 
Figura 3.5 - Escala de facial de expressões 
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Adesão ao tratamento proposto 

 

Após 6 meses da consulta de tratamento, o participante retornava para uma 

consulta de reavaliação e mostrava a um examinador externo, não envolvido nas 

primeiras etapas do estudo, como executava a escovação ensinada anteriormente 

(consulta inicial) com o auxílio de um macromodelo, além de demonstrar a técnica 

diretamente em sua boca. Após esta etapa, o participante respondia questões 

referentes à adesão ou não à técnica de escovação proposta anteriormente. 

(Apêndice C).  

 

 

Avaliação das variáveis independentes 

 

As variáveis independentes foram consideradas para verificar possível 

associação com os desfechos descritos.  

 

 

Variáveis ligadas ao paciente 

 

a. Informações obtidas por meio de questionário socioeconômico e com 

questões referentes às características individuais da criança (Apêndice D), 

composto das seguintes variáveis: idade, se já foi ao dentista, motivo da 

última consulta ao dentista, renda familiar, grau de escolaridade dos 

responsáveis.  

b. Avaliação da experiência de cárie pelos índices ceo-d/CPO-D (38). 

 

 

Forma de análise dos resultados 

 

Análises de variância de medidas repetidas foram utilizadas para comparar os 

custos totais e parciais em relação ao placebo e tratamento ativo de cada grupo. O 

fator de vinculação considerado foi o paciente, que teve os custos da escovação e 
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das intervenções odontológicas mensurados. Os tempos gastos para ambos os 

grupos no momento da escovação e da intervenção clínica foram comparados entre 

os grupos pelo teste t de Student. No caso da escovação, foi ainda utilizado o teste 

de Welsh para correção, visto a ocorrência de variâncias não semelhantes entre os 

grupos. O nível de significância para essas análises foi 5%. 

Para avaliar a aceitabilidade referida pelos participantes, análises de regressão 

de Poisson foram usadas para verificar a associação da aceitabilidade com o grupo 

de tratamento e outras variáveis independentes. Para isso, os escores obtidos 

através da escala facial foram considerados como uma escala ordinal. As razões de 

taxas foram calculadas com 95% de Intervalo de confiança (RT; 95%IC). Para os 

modelos múltiplos, foram consideradas as variáveis independentes com algum 

interesse para teste (biológico ou metodológico), bem como aquelas com 

significância estatística de até 20%. No modelo final, foram mantidas as variáveis 

com significância de até 5%, ou aquelas que pudessem ajustar o modelo de alguma 

maneira. 

As respostas quanto à adesão ao tratamento proposto foram avaliadas de 

forma descritiva. Para avaliação desse desfecho, considerou-se os participantes 

que, até o momento desta análise interina, tinham retornado para a consulta de 6 

meses para a reavaliação. 

 

 

Resultados 

 

 

Caracterização da amostra 

 

Foram convidados a participar inicialmente do estudo 81 crianças e 69 delas 

foram incluídas e randomizadas até o momento dessa análise preliminar (Figura 

3.6). Dos pacientes incluídos, 29 dentes não foram incluídos devido a restaurações 

(n=2) e alterações severas de esmalte (n=27). A tabela 3.1 ilustra a distribuição 

inicial da amostra nos diferentes grupos de tratamento (n=69), mostrando 

semelhança entre os grupos. 
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Figura 3.6 – Fluxograma da seleção, recrutamento e alocação dos participantes 
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Tabela 3.1 – Caracterização inicial dos grupos formados (DP: desvio-padrão) 

 
 

                Variáveis  
      

DFP Controle 

 

Sexo 

 

n (%) 

feminino 

masculino 

 

 

28 (66,70) 

14 (33,30) 

 

 

18 (51,42) 

17 (48,57) 

 

 

Idade 

 

média (DP) 5,53 (0,71) 5,74 (0,74) 

 

Experiência de cárie 

(CPO-D + ceo-d) 

média (DP) 2,35 (2,64) 2,66 (3,40) 

Renda (R$) média (DP) 
1.421,76 

(563,21) 

1.789,70 

(958,18) 

 

 

Análise econômica do uso do placebo 

 

As médias de tempo gasto para as orientações de escovação foram 

semelhantes aos grupos (p=0,12). Já para intervenção profissional para aplicação do 

placebo/DFP, esses tempos também foram semelhantes (p=0,12) (Figura 3.7). A 

inclusão da intervenção odontológica utilizando o placebo aumentou 

aproximadamente 10 minutos no grupo da escovação transversal (média= 605 ± 283 

segundos).  
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Figura 3.7 - Médias e desvios-padrão (em segundos) de tempo gasto para os tratamentos clínicos e 
técnicas de escovação orientadas  

 

 

O custo de aplicação do DFP foi aproximadamente 60% maior que o custo da 

orientação de escovação transversal para os molares em erupção (p<0,001) (Tabela 

3.2).  

A inclusão do placebo (aplicação da solução aquosa) no grupo de escovação 

transversal aumentou em cerca de 150% (R$8,68) o custo do tratamento real, ao 

passo que, no grupo do DFP, o impacto de se incluir a escovação anteroposterior foi 

de 60% (R$5,22) a mais nos custos do tratamento. 

 

Tabela 3.2 - Médias ± desvios-padrão dos custos totais por grupo, bem como da realização dos 
tratamentos ativos e seus complementares dentro de cada grupo  

 

 

 

Grupo Tratamento clínico Escovação Custo final 

DFP R$8,54 (1,26) R$5,22 (0,007) R$13,75 (1,25) 

Escovação 
transversal 

R$8,68 (0,94) R$5,26 (0,15) 13,95 (0,92) 
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Análise da aceitabilidade do tratamento referida pelos participantes 

 

Para análise da aceitabilidade não houve influência do grupo nem do tempo 

gasto no tratamento na aceitabilidade relatada pelas crianças (Tabela 3.3). Menores 

níveis de aceitabilidade foram relatados por crianças que tinham maior experiência 

de cárie (ceo-d + CPO-D), independentemente da renda familiar dessas crianças 

(Tabela 3.3), mas esse achado foi independente de receber ou não o placebo (p 

modelo=0,08). 

 

Tabela 3.3 - Análise de regressão de Poisson considerando as variáveis associadas a aceitabilidade 
das crianças em relação aos tratamentos recebidos 

 

Variáveis explicativas 
Mediana* dos 
escores (IIQ) 

Análise Univariada 
RT (IC 95%) 

p 
Análise Múltipla 

RT (IC 95%) 
p 

Tratamento      

Ref. Escovação 0 (0 - 1) - - - - 

Grupo DFP 0 (0 - 0) 0,97 (0,36 - 2,59) 0,95 0,99 (0,42 - 2,21) 0,942 

      

Renda      

Ref. até R$1999,99 0 (0 - 1) - - - - 

R$ 2000,00 ou mais 0 (0 - 0) 0,35 (0,13 - 0,93) 
0,03

7 
0,45 (0,18 - 1,12) 0,087 

      

Experiência de cárie 
(ceo-s + CPO-S) 

     

(Variável contínua) *** 1,19 (1,04 - 1,36) 
0,01

1 
1,16 (1,02 - 1,31) 0,019 

      

Tempo do tratamento 
por dente 

     

(Variável contínua) *** 0,99 (0,99 - 1,00) 0,20 ** - 

      

Razão da última 
consulta 

     

Ref. dor 1 (0 - 1) - - - - 

Outros 0 (0 - 0,75) 0,40 (0,11 - 1,38) 0,15 ** - 

      

IIQ: intervalo interquartil; RT: razão de taxa; * Mediana dos escores da escala para cada categoria; ** Variável não incluída 
no modelo múltiplo; ***Não foi possível calcular a mediana, pois são consideradas variáveis contínuas 
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Adesão ao tratamento proposto 

 

 Cerca de 95% dos pacientes de ambos os grupos relataram gostar da técnica 

de escovação aprendida e relataram gostar da técnica de escovação que foi 

ensinada. Além disso, a mesma proporção de respostas entre os grupos foi 

observada quando questionados sobre a sensação sentida após a escovação. Cerca 

de 5% das crianças, independentemente do grupo alocado, disse ser indiferente ao 

tratamento recebido. 

 

 

Discussão 

 

 

A utilização de um placebo com gosto diferente do produto original não 

impactou em diferenças na aceitabilidade dos participantes quanto ao tratamento, 

associando-se, por outro lado, à adesão semelhante entre os grupos quanto às 

condutas de escovação de higiene bucal orientadas. Operacionalmente, embora o 

uso de placebos neste protocolo tenha aumentado o tempo gasto do tratamento 

total, isso ocorreu de forma modesta, e parece ser uma alternativa viável para a 

finalidade inicialmente proposta.  

Este capítulo é uma análise preliminar de um estudo clínico randomizado e 

controlado para controle de lesões de cárie iniciais em molares permanentes em 

erupção, o qual avalia a relação de custo-eficácia de dois tratamentos ativos: 

aplicação de DFP e escovação transversal. Um deles, a aplicação de DFP, demanda 

a intervenção profissional, e, o outro, apenas orientação para que o paciente 

proceda medidas de higiene em domicílio, diariamente. Assim, buscamos garantir 

que as intervenções fossem as mais semelhantes possíveis entre os indivíduos. 

Ainda que se trate de uma análise preliminar, acreditamos ser esse um passo 

intermediário no andamento do referido estudo para nos respaldar de se as opções 

metodológicas adotadas estavam cumprindo o minimamente esperado, além de 

auxiliar a estimar o impacto econômico desse tipo de medida inserida no protocolo 

de pesquisa. 

A técnica de escovação transversal é uma técnica direcionada aos molares em 

erupção (14) (Figura 3.3). Assim, considerou-se importante que ambos os grupos 
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recebessem algum tipo de orientação de higiene bucal, mesmo que em um dos 

grupos esta orientação não fosse exatamente relacionada à melhor remoção de 

placa nos molares em questão, como foi o caso da técnica de escovação 

anteroposterior (17, 39) (Figura 3.2). Para a etapa de intervenção odontológica, 

escolhemos utilizar um placebo, com aplicação de solução aquosa insípida, 

utilizando os mesmos passos clínicos da aplicação da substância ativa, o DFP, que 

por sua vez, apresenta um gosto metálico. No entanto, mesmo com essas 

diferenças inerentes às condutas adotadas, garantimos que todos os participantes 

passariam por algum tipo de orientação e não se sentissem menos “tratados” da 

mesma maneira. 

Diferentes estratégias são utilizadas com o objetivo de cegar os participantes 

em estudos clínicos, como por exemplo, a equivalência estrutural. Um estudo com 

meta-análise (40) mostrou que a equivalência estrutural de grupos ativos e placebos 

pode reduzir vieses nas estimativas de tratamento. Neste estudo, seria impossível o 

completo cegamento do participante, pois as técnicas de escovações orientadas em 

cada grupo eram diferentes. No entanto, acreditava-se que, se um dos grupos 

recebesse intervenção odontológica e o outro não, os participantes poderiam julgar a 

importância da escovação no controle do problema, de forma diferenciada. Tendo 

em vista que muitos pacientes podem, erroneamente, não perceber a escovação 

como parte do tratamento para a doença cárie, ou ainda, não estar envolvidos para 

a prática de higiene bucal nesse sentido (41), receber apenas uma intervenção, 

enquanto outros só recebessem a orientação de higiene poderia fazer com que os 

primeiros negligenciassem a higiene oral, o que não era a intenção. Por outro lado, 

não envolver o paciente no processo de controle da doença e só realizar a 

intervenção, poderia também afetar a percepção do paciente (42). Daí, a opção por 

esse delineamento experimental. 

Mesmo o placebo sugerido apresentando gosto distinto em relação ao 

tratamento ativo, já que o DFP apresenta gosto metálico devido à presença de seus 

componentes e isso não poderia ser reproduzido em um placebo, isso não impactou 

na aceitabilidade referida pelos participantes após o tratamento. Para a avaliação da 

aceitabilidade, foi utilizada escala visual analógica, pois estudos mostraram que 

estas escalas foram especialmente desenvolvidas para crianças em idade pré-

escolares (37), sendo adequada para detectar emoções, satisfação e se a criança 

está ou não de acordo com o procedimento realizado (43). O comportamento não 
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verbal, por meio da utilização de escalas, por exemplo, foi capaz de mostrar 

diferentes níveis de aceitabilidade entre crianças que receberam o tratamento com 

fluoretos apresentando diferentes características de sabor e pH (36). Dentre esses 

produtos testados não estava o DFP. Diferentemente dos produtos fluoretados 

menos aceitos pelas crianças, que têm pH baixo, o DFP apresenta pH em torno de 

8,0, o que se aproximaria mais dos produtos neutros testados no referido estudo 

(36).  

Além disso, deve-se levar em consideração que o tratamento com DFP ocorria 

após isolamento relativo com roletes de algodão, sugador e tratamento a quatro 

mãos, fator este, que pode também ter influenciado no desfecho. A inclusão de 

placebos é sabidamente algo limitante à generalização dos resultados, impactando 

na validade externa do estudo, pois o paciente acaba sendo submetido a um 

procedimento que não acontece na vida real (44). No entanto, em uma fase de 

construção de evidência, ela pode ser necessária para que se elimine possíveis 

confundidores para se chegar a certas conclusões. Um impacto inegável é na 

duração do tratamento a ser realizado. Nesse estudo, observamos que gastamos 

cerca de 10 minutos a mais por criança em que realizamos o placebo. Isso, 

obviamente, impacta no custo, já que é mais tempo de trabalho e mais materiais 

utilizados, devendo, portanto, ser planejado e previsto no início de um protocolo. 

Certamente, é importante que os pesquisadores tenham bom senso em poupar 

gastos, porém otimizando resultados que sejam válidos e permitam traçar suas 

conclusões (45). Cabe ressaltar, no entanto, que embora a inclusão do placebo 

proporcionalmente tenha tido um considerável aumento nos gastos das intervenções 

realizadas, estamos lidando com tratamentos não invasivos de baixíssimo custo e de 

magnitude pequena, devido à simplicidade dos procedimentos (e não simplesmente 

dos materiais). Assim, o acréscimo de custo por participante, em termos monetários, 

acaba sendo pequeno, não ultrapassando 10 reais por criança a ser tratada. 

Portanto, acreditamos ser uma possibilidade a ser incluída nesses tipos de estudo 

em que o efeito esperado de um placebo seja necessário. 

 Concluímos, assim, que a introdução de placebo, mesmo com gosto diferente 

do produto original, é uma alternativa viável economicamente para se controlar a 

adesão das crianças às práticas de escovação/higiene envolvidas no controle de 

lesões de cárie, sem impactar na aceitabilidade do uso do produto pelos 

participantes. 
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4 CAPÍTULO II 

 

O DFP a 30% é uma opção mais custo-eficaz que a escovação transversal 

associada ao dentifrício fluoretado para controle de lesões de cárie clinicamente em 

esmalte nas superfícies oclusais de primeiros molares permanentes em erupção? 

 

Resumo 

 

A técnica de escovação transversal é amplamente orientada pelos 

odontopediatras para molares em erupção. No entanto, demanda modificações na 

técnica habitual usada para a criança, e isso, pode levar maior número de 

reorientações. Por ser um tratamento simples de ser executado e de baixo custo, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia e a relação de custo-eficácia do DFP a 

30% no tratamento de lesões de cárie clinicamente ativas em esmalte nas 

superfícies oclusais de primeiros molares permanentes, comparando-a com o 

emprego a escovação transversal associada ao dentifrício fluoretado. Um estudo 

controlado e randomizado foi delineado e 192 crianças de 4 a 7 anos de idade foram 

divididas aleatoriamente em dois grupos de tratamento ativos: aplicação do DFP a 

30% e orientações quanto à técnica de escovação transversal. Os pacientes foram 

avaliados no início do estudo e após 6 e 12 meses. Como desfecho primário foi 

considerado a progressão de lesão em esmalte para a dentina. O exame visual para 

detecção de cárie foi realizado utilizando o ICDAS no início do estudo e na consulta 

de reavaliação de 12 meses. Outros desfechos como satisfação dos responsáveis e 

a percepção dos participantes e seus responsáveis quanto ao tratamento recebido, 

assim como a duração e custo inerentes ao mesmo também foram avaliados. A 

influência de dados sociais e biológicos na eficácia da técnica também foi testada. 

Análises estatísticas multinível foram realizadas para verificar a eficácia do DFP a 

30% comparada à escovação transversal, além de possíveis fatores associados a 

essa eficácia. Foi observado que o tratamento com DFP, assim como a técnica de 

escovação transversal, foram semelhantes em relação à progressão das lesões de 

cárie. Porém, a técnica de escovação transversal apresentou-se com menor custo, 

mesmo considerando as reorientações realizadas durante este primeiro ano de 
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acompanhamento. Mesmo assim, o DFP se mostrou uma opção custo-eficaz para 

substituir a escovação transversal, se necessário. Não houve diferenças entre os 

grupos em relação à percepção dos responsáveis sobre a estética dos dentes. 

Concluímos que a técnica de escovação transversal possa ser um tratamento de 

escolha para lesões de cárie em esmalte em dentes em infraoclusão, desde que 

realizados acompanhamentos. Porém, a aplicação do DFP possa ser uma 

alternativa economicamente viável em larga escala, onde tenhamos realidades em 

que não se consiga realizar orientações frequentes de escovações. 

 

 

Introdução 

 

 

A prata tem sido utilizada nas áreas médicas desde 1800, apresentando 

propriedades antimicrobianas e antirreumáticas. Na área odontológica, compostos 

de prata começaram a ser utilizados na década de 1840, quando o nitrato de prata 

foi utilizado para reduzir a incidência de cárie na dentição decídua (46). Já na 

década de 1960, os íons da prata e do flúor foram combinados como forma de atuar 

contra a cárie dentária, o primeiro atuando como agente antibacteriano e o segundo 

aumentando a resistência do esmalte à desmineralização (3). Uma recente revisão 

sistemática mostrou que a aplicação da solução de DFP é eficaz para a paralisação 

de lesões de cárie em dentina, mas o número de ensaios clínicos que estudaram o 

efeito da paralisação de lesões de cárie em esmalte ainda é limitado (2), bem como 

sua relação de custo-eficácia. 

A cárie dentária ainda é uma doença que afeta muitas crianças em todo o 

mundo, apesar dos grandes avanços no atendimento odontológico nas últimas 

décadas (1, 47). Crianças que vivem num contexto socioeconômico menos favorável 

e, cujos pais apresentam baixo nível de educação, parecem ser mais afetados pela 

doença (48, 49). Em áreas ou em populações onde os recursos econômicos e a 

disponibilidade de atendimento odontológico não representem um grande problema, 

o tratamento com selantes ou a aplicação dos vernizes fluoretados podem ser o 

tratamento preventivo de escolha (12). 

À medida que a prevalência da cárie dentária é significativamente maior em 

crianças de classes socioeconômicas mais baixas ou famílias de baixa renda, o 
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atendimento odontológico convencional pode ser dificultado ou mesmo inacessível 

para está população (50, 51). Nesse sentido, as soluções de DFP para o tratamento 

de lesões de cárie clinicamente em esmalte poderia ser considerado um método de 

tratamento alternativo para o controle dessas lesões, uma vez que poderia se 

destacar por seu custo reduzido comparado às técnicas preventivas mencionadas.   

Pensando no impacto econômico e social da escolha de um tratamento, a 

escovação com dentifrício fluoretado poderia ser a abordagem mais simples para se 

controlar lesões de cárie. No entanto, mesmo utilizando dentifrícios fluoretados, 

crianças que realizaram apenas escovação convencional (sem qualquer relato de 

modificação de técnica para os primeiros molares) tiveram maior incidência de novas 

lesões de cárie em dentina comparada a outros tratamentos com compostos 

fluoretados e selantes (12).  

A fase de erupção como uma época de maior risco para desenvolvimento de 

lesões de cárie (52), podendo ser uma das causas para que os primeiros molares 

permanentes sejam os dentes mais acometidos pelas lesões de cárie em estágios 

mais avançados (53), propostas de modificações das técnicas de escovação para 

alcançar tais dentes, tem sido feitas (14, 39). A técnica de escovação transversal 

tem sido uma técnica orientada para essa fase de forma consagrada em 

Odontopediatria (16, 21). Muitos estudos associam essa técnica modificada a 

programas de controle de cárie que envolvem múltiplas fontes de variação e utilizam 

desenhos não idealmente randomizados (14, 54), dificultando conclusões sobre a 

eficácia isolada da mesma a ponto de compará-la a outras possíveis terapias.  

A técnica de escovação transversal tem, de fato, mostrado melhor eficácia para 

a remoção de biofilme em superfícies oclusais de dentes em erupção quando 

comparada a técnica de escovação anteroposterior (convencional) (17). No entanto, 

poucos estudos têm se preocupado em investigar o impacto dessa técnica no 

controle de lesões de cárie (22, 55). Sabemos, ainda, que a técnica transversal 

demanda modificação no posicionamento da escova. Já foi observado que, apesar 

de a criança ser capaz de aprender e realizar tal técnica, passa a não mais fazê-lo 

após um período de alguns meses (18), sugerindo a necessidade de maior 

frequência de retornos para reorientação, o que poderia impactar negativamente em 

termos de custo-eficácia e também dificultar a implementação dessa técnica em 

populações para as quais o atendimento odontológico seja menos acessível. Assim, 

uma vantagem do DFP sobre a mesma, seria a possibilidade de depender menos 
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diretamente da colaboração do paciente e seu núcleo familiar, além de permitir 

associação de sua possível eficácia clínica na inativação de lesões de cárie à fácil 

aplicação e baixo custo (56). 

No entanto, a aplicação clínica de compostos de fluoreto de prata tem sido 

limitada nos dias de hoje (3) e até especulamos que uma das possíveis causas para 

este desuso seja, possivelmente, pelo aparecimento de uma mancha enegrecida 

após a aplicação do DFP sobre a lesão de cárie. Por outro lado, acreditamos que o 

impacto do tratamento de lesões em esmalte não seja tão relevante e isso poderia 

influenciar positivamente na escolha por esse tipo de tratamento. Porém, nenhum 

estudo até o momento, mensurou desfechos centrados no paciente, como por 

exemplo, a aceitabilidade do uso DFP em crianças com esse tipo de lesão. 

Assim, o objetivo desse estudo foi explorar a relação de custo-eficácia do uso 

do DFP para a paralisação de lesões de cárie ativa em esmalte na superfície oclusal 

de primeiros molares permanentes em erupção comparada a um tratamento 

tradicionalmente adotado pelos odontopediatras para essa fase. Outros desfechos 

centrados nos pacientes, como a aceitabilidade e percepção dos responsáveis 

quanto ao tratamento recebido, foram também avaliados. 

 

 

Métodos 

 

 

Aspectos éticos e de registro 

 

Os aspectos éticos desta pesquisa foram detalhadamente descritos no capítulo 

anterior.  

 

 

Desenho do estudo 

 

Esta pesquisa é um ensaio clínico controlado randomizado, duplo cego, com 

dois braços paralelos (grupo DFP a 30% e grupo técnica transversal), realizado com 

crianças, a fim de estabelecer, em primeira análise, a relação de custo-eficácia do 

DFP no tratamento de lesões de cárie ativas em esmalte nas superfícies oclusais de 



55 

 

primeiros molares permanentes em erupção. Para isso como desfecho primário, foi 

considerada a progressão das lesões cavitadas em dentina, que geralmente 

demandam tratamento restaurador. 

 

Treinamento e calibração dos examinadores 

 

Inicialmente, quatro examinadores foram treinados e calibrados por um 

examinador de referência para a utilização do sistema International Caries Detection 

and Assessment System - ICDAS (31) e de um critério adjunto para avaliação da 

atividade de cárie (57). Eles também foram treinados para a utilização dos índices 

de placa e de avaliação do grau de erupção do dente em questão. O treinamento 

consistiu em uma aula expositiva englobando conceitos prévios dos índices 

utilizados para os exames, ministrada pelo examinador de referência, além de etapa 

laboratorial e clínica. Dois examinadores ficaram responsáveis pela realização dos 

exames iniciais de inclusão dos participantes no estudo, e dois examinadores 

ficaram responsáveis pela realização dos exames de reavaliações. 

 

 

Recrutamento e seleção dos participantes 

 

Foram selecionadas crianças entre 4 e 7 anos que apresentassem pelo menos 

um primeiro molar permanente em erupção com lesão de cárie clinicamente em 

esmalte (escores 1 a 3 do ICDAS) ativa na superfície oclusal. 

Para o cálculo da amostra, foi antecipado um efeito preventivo de 40% (12) e 

estimada uma redução de risco de 15%. A amostra foi calculada levando-se em 

consideração um nível de significância de 5% e um poder de 80%. Foi adotado o 

dente como unidade de análise. Assim, 330 dentes deveriam ser selecionados. A 

essa amostra foram acrescidos 40%, para compensar a vinculação de mais de um 

dente incluído em um mesmo paciente, passando a 462 dentes incluídos.  

Com base em estudo prévio de nosso grupo, estimou-se que, em média, cada 

criança poderia ter 3 molares permanentes satisfazendo os critérios de inclusão (18), 

o que representaria, em média, 154 crianças a serem incluídas no estudo. 

Adicionou-se, ainda, um percentual de 20% sobre o valor encontrado, para 
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compensar eventuais perdas e também as crianças que possivelmente não tenham 

os quatro molares erupcionando, totalizando 185 crianças. 

Superfícies que apresentaram restaurações, selantes, cavidades evidentes de 

cárie ou outros tipos de defeitos de formação (hipoplasias e hipomineralizações) 

forma excluídas da amostra. Caso a mesma criança apresentasse dentes hígidos, 

lesões inativas clinicamente em esmalte e lesões ativas, apenas os dentes com 

lesões clinicamente em esmalte ativas foram incluídos e receberam o tratamento 

proposto no grupo alocado. Todas as crianças receberam orientação para 

escovação com dentifrício fluoretado com pelo menos 1000 ppm de flúor.  

 

 

Delineamento dos grupos 

 

Os participantes selecionados foram aleatoriamente divididos em dois grupos 

distintos de acordo com o tratamento. Um dos grupos recebeu o tratamento com 

DFP a 30% e orientações de escovação com a técnica anteroposterior. No outro 

grupo, os participantes receberam a orientação da técnica de escovação transversal 

e tratamento com solução placebo. Os protocolos realizados nesses atendimentos 

foram descritos em detalhes no primeiro capítulo desta dissertação.  

Os examinadores que fizeram o diagnóstico inicial, o operador que realizou os 

tratamentos e o examinador responsável pelas consultas de reavaliações, não 

estavam cientes da alocação do participante. Este último examinador era totalmente 

externo ao estudo e desconhecida totalmente o delineamento do mesmo, bem como 

as etapas em que se encontravam os pacientes sob avaliação. Os participantes e 

seus responsáveis também não foram informados sobre seu grupo de alocação. No 

entanto, como as técnicas de escovação eram distintas não podemos dizer que o 

estudo era perfeitamente cego no que tange aos participantes.  

Em ambos os grupos, todas as crianças receberam orientação para escovação 

com dentifrício fluoretado com pelo menos 1000ppm de flúor, que foi a terapia que 

atuou nas superfícies hígidas não incluídas na pesquisa. As superfícies francamente 

cavitadas foram encaminhadas para tratamento restaurador na própria unidade 

móvel.  

Finalizado o tratamento, o responsável recebeu um documento elaborado pelos 

pesquisadores (Apêndice E), com o objetivo de informar a possíveis profissionais 
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que entrassem em contato com o participante, sobre o tratamento não invasivo pelo 

qual o participante foi submetido; evitando, assim, possíveis sobreposições de 

tratamento.  

 

 

Avaliação de desfechos de interesse 

 

As variáveis ligadas aos desfechos foram coletadas em espaços apropriados na 

ficha clínica (Apêndice F) e estão descritas a seguir: 

 

 

Custo-eficácia do SDF 

 

O desfecho principal avaliado foi a custo-eficácia do DFP a 30%. Para isso, 

consideramos como eficácia a capacidade do tratamento evitar a progressão das 

lesões de cárie e também, os custos dos procedimentos inicialmente realizados, 

bem como a necessidade de procedimentos preventivos posteriores. Considerou-se 

como progressão de cárie aquelas que evoluíram para os escores 5 e 6 do ICDAS, 

ou ainda, aquelas que tinham recebido, ao longo do acompanhamento, algum tipo 

de tratamento restaurador. 

Formas alterantivas para se estimar a eficácia dos tratamentos também foram 

consideradas. Uma delas foi a progressão das lesões de cárie para diferentes graus 

de severidade. Assim, consideramos como progressão: a) lesões iniciais (escore 1 e 

2) que progrediram para moderadas (escore 3 e 4) ou avançadas (escore 5 e 6) e b) 

lesões moderadas (escore 3) que progrediram para avançadas. Também foi 

considerada a reversão da atividade das lesões, como um possível desfecho 

substituto. Como todas as lesões incluídas eram ativas, tiveram reversão aquelas 

superfícies que se tornaram inativas ou diagnosticadas como hígidas. Dentes 

restaurados ou com lesões avançadas ativas foram considerados casos de não 

reversão da atividade.  

Para todos os quesitos acima, foi empregado o ICDAS para exame visual das 

lesões, permitindo, assim, que as lesões fossem registradas ao longo do estudo, 

quanto à sua severidade (31) e também quanto a sua atividade (57). As superfícies 

foram examinadas após limpeza prévia com pasta profilática e água e uma escova 
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de Robson, com iluminação e secagem por 5 segundos. O exame foi feito em toda a 

superfície oclusal de interesse e o maior escore atribuído à mesma foi anotado 

(Apêndice F).  

Se durante os exames de reavaliações, os participantes apresentassem 

evolução da lesão, necessitando de tratamento restaurador (escore 4 a 6), estas 

lesões não foram mais reavaliadas para o estudo e o desfecho foi considerado. Além 

disso, os participantes foram encaminhados para realizar o tratamento restaurador 

na própria unidade móvel.  

Para a análise dos custos dos procedimentos foram considerados os custos 

totais diretos (33, 34). Para o cálculo dos custos diretos, foi considerado os gastos 

com material de higiene, material de consumo, material permanente, eletricidade e 

honorário do profissional, envolvidos nos procedimentos. Para esses três últimos, foi 

levado em consideração o tempo gasto em cada consulta de tratamento (tratamento 

inicial e possíveis reorientações). Como foi feito o tratamento placebo no lugar da 

aplicação do DFP, o tempo de cada etapa (tratamento com DFP/placebo e 

orientação da técnica de escovação transversal/anteroposterior) foi cronometrado 

separadamente. O tempo gasto em cada uma das sessões foi cronometrado por um 

examinador externo não participante dos exames, que também anotava o número de 

visitas de cada participante e se havia necessidade de reorientação. 

Para avaliação da necessidade de reorientação, o participante retornava para 

uma consulta de reavaliação e respondia a um examinador externo, não envolvido 

nas primeiras etapas do estudo, como executava a escovação ensinada 

anteriormente (consulta inicial) com o auxílio de um macromodelo, além de 

demonstrar diretamente em sua boca.  Durante esse processo, o examinador 

avaliava a adesão do participante a técnica de escovação proposta anteriormente, 

ou seja, se o participante executava o número mínimo de repetições recomendado e 

se ela realizava o posicionamento da escova adequado para a técnica (Apêndice G). 

Uma vez detectada a não colaboração do participante aos quesitos pré-

determinados, o examinador reorientava a criança com a mesma técnica de 

escovação do seu grupo de alocação e mesma metodologia inicialmente 

empregada. Os custos dos materiais utilizados e o tempo total para esta orientação 

eram computados.  

Para o cálculo do custo dos materiais utilizados, foram considerados os preços 

dos materiais de consumo utilizados em cada procedimento (33, 34) e estes 
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materiais foram anotados em ficha específica (especificações e quantidades) 

(Apêndice B). Tais valores foram inferências do valor de mercado obtido por média 

de diferentes locais que comercializam os produtos em questão.  

Além disso, foi calculado o custo da depreciação do equipamento e a 

eletricidade. Para o cálculo da depreciação do equipamento, em que levamos em 

consideração o uso da cadeira odontológica, os periféricos e os instrumentais, foi 

considerado como tempo máximo de utilização dos equipamentos 5 anos, utilizando-

os durante 160 horas mensais, e uma taxa de depreciação total de R$2,10 por hora. 

Já para a eletricidade foi considerado o valor gasto médio de energia de R$0,46 por 

hora. Este cálculo foi realizado através da potência de 2300W que um consultório 

odontológico consome com 8 horas de uso por dia durante 20 dias de uso mensais 

(2,30kW/h). Além disso, foi considerado o calor de 1KW em Barueri – SP, como 

sendo 0,19896R$/kW (58). 

Para o cálculo do custo profissional, foi tomado como referência a Lei Federal 

nº3999/61 (59) que acrescenta à renda média de um dentista 20% de insalubridade 

e 30% de periculosidade (R$45,10/hora). Também, foi considerado o tempo de cada 

atendimento em função do valor da hora de trabalho, ou seja, o tempo despendido 

em cada consulta foi multiplicado pela renda média do profissional. 

 

 

Dados de desfechos secundários 

 

Também foram coletados dados de desfechos secundários relacionados à 

aceitabilidade e percepção dos tratamentos pelos participantes. 

 

 

Aceitabilidade quanto ao tratamento 

 

Na reavaliação de 6 meses, consulta direcionada a fazer a motivação de 

higiene bucal do participante, foi solicitado ao responsável que respondesse sobre a 

satisfação quanto ao tratamento anteriormente recebido. O responsável classificou 

sua satisfação com auxílio da escala VAS com índices de 0 a 10, sendo 0 a pior 

avaliação do tratamento e 10, a melhor (60) (Apêndice H). Essa avaliação não foi 
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identificada nominalmente e foi realizada na ausência dos operadores para não 

coibir o sujeito a dizer sua real opinião. 

 

 

Percepção quanto aspectos de saúde e estética dos dentes 

 

Também na reavaliação de 6 meses, os responsáveis responderam um 

questionário validado com perguntas voltadas à percepção da estética e saúde bucal 

(Apêndice I) (61). As respostas eram dadas na forma de uma escala Likert de 5 

pontos, sendo a primeira condição aquela com menor impacto negativo e a última 

com maior, tanto para a cor, como para a condição de saúde dos dentes das 

crianças.  

 

 

Avaliação das variáveis independentes 

 

As variáveis independentes foram consideradas para verificar possível 

associação com os desfechos descritos.  

 

Variáveis ligadas ao paciente 

 

- Dados socioeconômicos e individuais da criança (Apêndice D), como as seguintes 

variáveis: sexo, idade, escolaridade dos pais, renda familiar, hábitos de higiene e 

visita prévia ao dentista,  

- Avaliação da experiência de cárie pelos índices ceo-d/CPO-D (38), avaliação da 

presença de lesões de cárie ativa em superfícies lisas e número de lesões ativas em 

outros dentes (57). 

- Número de dentes tratados/incluídos no estudo. 

 

Variáveis ligadas ao dente  

 

- Severidade inicial da lesão de cárie sob acompanhamento (31) 

- Presença de biofilme visível acumulado sobre a superfície oclusal. Primeiramente a 

presença de biofilme dental foi avaliada visualmente, de acordo com o índice a 
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seguir: 0: ausência de biofilme visível; 1: biofilme visível, mas difícil de identificar – 

melhor verificado após secagem; 2: biofilme visível e facilmente identificável – 

mesmo sem secagem (62). 

- Presença de biofilme visível nas superfícies vestibulares dos molares que foram 

avaliados (63): 0: ausência de biofilme visível, 1: biofilme não visível, mas removido 

do sulco gengival com a sonda periodontal; 2: biofilme visível após secagem; 3: 

biofilme abundante, visível mesmo sem secagem 

- Grau de erupção: O grau de erupção foi avaliado segundo o seguinte critério (15): 

0: não irrompido; 1: Aparecimento de alguma (s) parte (s) da superfície oclusal; 2: 

Superfície oclusal livre de gengiva; 3: Oclusão funcional/firme contato com o 

antagonista (em caso de dúvida, um fino pedaço de papel deveria ficar preso entre 

as oclusais). 

 

 

Seguimento dos sujeitos 

 

Os participantes compareceram à consulta de reavaliação após 6 e 12 meses. A 

consulta de reavaliação de 6 meses foi destinada a motivação do paciente em 

relação à higiene bucal e também para que não houvesse a perda do vínculo com o 

mesmo. Já na consulta de reavaliação de 12 meses, foram feitas as avaliações de 

variáveis de desfecho e também das explicativas.  

 

 

Forma de análise dos resultados 

 

Análises de reprodutibilidade e caracterização da amostra 

 

As reprodutibilidades intra e interexaminadores para avaliação das lesões de 

cárie e para também para as variáveis independentes foram calculadas pelo teste de 

Kappa ponderado.  

 Para a caracterização inicial e final da amostra foram utilizados testes 

distintos de acordo com o tipo de variável. No caso das variáveis qualitativas, foi 

utilizado o teste qui-quadrado para realizar a comparação entre os grupos, sendo 

que a frequência de cada categoria foi demonstrada. Já, no caso das variáveis 
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quantitativas de distribuição normal, foi utilizado o teste t de Student e as médias e 

desvios-padrão foram apresentados. A mesma abordagem foi utilizada para 

comparar os indivíduos que compareceram aos que não compareceram para 

avaliação. 

 

 

Análises de eficácia e custo eficácia 

 

Primeiramente, para as análises de eficácia, foram considerados os três 

possíveis desfechos relacionados à eficácia citados anteriormente: o primário e os 

dois possíveis substitutos. Foram realizadas tanto análises por protocolo, nas quais 

apenas os indivíduos que compareceram para os retornos foram considerados e por 

intenção de tratar, nas quais todos os pacientes randomizados foram considerados, 

independentemente de ter retornado ou não para avaliação. Nesse último caso, a 

pior condição possível de desfecho foi considerada para esses pacientes. Assim, 

todos os pacientes que não comparaceram para o retorno foram classificados como 

tendo apresentado progressão da lesão/necessidade de reorientação. 

Diante de cada uma dessas condições, análises de regressão de Poisson 

multinível foram realizadas para verificar se o tratamento influenciou nos desfechos 

testados. Foram determinados como níveis, o dente e a criança. Foram realizadas 

as análises univariadas considerando todas as possíveis variáveis independentes. 

Para testar os modelos múltiplos, foram incluídas as variáveis que apresentaram 

nível de significância de até 20% ou aquelas que pudessem exercer algum tipo de 

ajuste no modelo, ou ainda tivessem uma plausibilidade para serem testadas. O tipo 

de tratamento foi sempre uma variável incluída em todos os modelos múltiplos, já 

que era nosso objeto maior de análise. Para cada variável testada foi calculado o 

risco relativo (RR) com intervalo de confiança (IC) de 95%. 

O tempo e o custo dos tratamentos foram comparados entre os grupos por 

teste t de Student. O nível de significância para essas análises foi de p<0,05.  

Para comparar a custo-eficácia dos tratamentos, utilizou-se a razão de custo-

eficácia incremental (CEI), a qual é calculada pela fórmula (1, 64): 

 

CEI = Custo do tratamento teste – custo do tratamento de referência 

Eficácia do tratamento teste – eficácia do tratamento de referência 
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Considerou-se como eficácia a taxa de participantes que não apresentaram 

progressão de nenhuma lesão incluída no estudo. Assim, o cálculo de custo-eficácia 

considerou como unidade de análise, o participante. Além disso, o grupo DFP foi 

considerado como o grupo teste, por ser a nova proposta a ser testada para lesões 

clinicamente em esmalte. Consideramos como tratamentos de referência a 

escovação por ser o mais simples e não demandar tratamento clínico profissional. 

Para avaliação dessa relação foram também utilizados os pontos de corte 

propostos pela Organização Mundial de Saúde para classificar tratamentos como 

custo-efetivo (65).  Assim, adaptando esses valores de referência para a análise de 

custo-eficácia, o valor obtido precisa estar entre os valores limites determinados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para cada região epidemiológica global. O 

Brasil faz parte das Américas, subregião B. Os valores de razão de custo eficácia 

incremental, para essa localidade, devem variar entre US$9,79 a  US$29,37 por feito 

de saúde alcançado (65), o que giraria, atualmente, entre R$30,00 e R$90,00 para o 

mesmo benefício. Abaixo desses valores, o novo tratamento testado é considerado 

muito mais efetivo (65).  

 

 

Análises de aceitabilidade do tratamento 

 

Análises de regressão de Poisson também forma utilizadas para comparar a 

aceitabilidade quanto aos tratamentos e a percepção de saúde e estética que os 

pais mostravam sobre os dentes de seus filhos. Para esses casos, a mesma 

estratégia de modelagem, descrita acima, foi utilizada, mas calculou-se a razão de 

taxas com 95% de intervalo de confiança.  

Todas as análises estatísticas mencionadas foram realizadas no Stata13 

(StataCorp LP, Statcorp, Texas, USA). 
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Resultados  

 

 

Considerando o examinador de referência, a reprodutibilidade para avaliação 

das lesões de cárie, levando em conta a severidade, foi de 0,88 a 0,92. Para 

avaliação da atividade, a reprodutibilidade variou de 0,75 a 0,89. 

 

Caracterização da amostra 

 

Cento e noventa e duas crianças foram randomizadas entre dois grupos de 

tratamento direcionado aos molares permanentes em erupção, totalizando 335 

superfícies oclusais tratadas. A inclusão ocorreu entre os meses de novembro/2014 

e setembro/2015.  

Antes mesmo da avaliação para elegibilidade, dois responsáveis dos 

participantes não consentiram a particição neste estudo. Assim, o estudo teve uma 

taxa de resposta positiva de 99%. As crianças incluídas tinham, em média, 5,6 anos 

(desvio padrão:0,7). A maioria das superfícies incluídas apresentavam lesões não 

cavitadas (escore 1 (40%) ou escore 2 (55,5%) do ICDAS). Apenas 4,5% das 

superfícies foram inicialmente classificadas como escore 3, isto é, apresentando 

microcavitação em esmalte. 

Foram excluídos da pesquisa 37 dentes, pois estavam restaurados/selados 

(n=2 dentes), possuiam defeitos de formação severos de esmalte (n=28), lesões 

inativas (n=5) e cavidade em dentina (n=2). O recrutamento, a alocação e o 

seguimento dos participantes estão apresentados no fluxograma (Figura 4.1).  

A tabela 4.1 mostra a distribuição inicial dos participantes nos diferentes 

grupos de tratamento. O  número de participantes, assim como o número de 

superfícies oclusais tratadas, foram semelhantes nos grupos (Figura 4.1). Os grupos 

se mostraram semelhantes no momento da inclusão. O número de superfícies 

tratadas também foi semelhante entre os grupos (Tabela 4.1), sendo incluída, em 

média, 1 a 2 superfícies por criança, em ambos.  
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Figura 4.1 - Fluxograma da seleção, recrutamento e alocação  

 

 

Dos 192 participantes randomizados, houve perda de seguimento de 

aproximadamente 11% aos 12 meses de acompanhamento (Figura 4.1). A perda 

dos participantes não representou uma diferença estatisticamente significante entre 

os grupos (p=0,13). No entanto, uma tendência de maior perda de seguimento foi 

observada no grupo da escovação transversal (Figura 4.1). O principal motivo de 

perda foi o não comparecimento à consulta, comum a ambos os grupos. 
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Tabela 4.1 – Caracterização inicial da amostra incluída para o estudo de custo-eficácia 

 

                Variáveis  
      

DFP Controle p valor 

           Ligadas à criança    

Sexo 
 

n (%) 
feminino 

masculino 
 

 
56 (59,70) 
38 (40,30) 

 

 
53 (55,70) 
42 (44,30) 

 

0,47 

Idade média (DP) 5,55 (0,78) 5,60 (0,79) 0,82 
Experiência de 
cárie 
(CPO-D + ceo-d) 

média (DP) 2,21 (3,26) 2,26 (3,29) 0,98 

Renda (R$) 
média 
(DP) 

1976,05 
(1337,26) 

1912,32 
(1099,72) 

0,89 

Número de dentes 
incluídos/criança 

média 
(DP) 

1,76 (0,79) 1,72 (0,79) 0,24 

Ligadas ao dente  

 
ICDAS 

 

n (%) 
1 
2 
3 

 
67 (40,80) 
93 (56,70) 
4 (2,50) 

 
68 (40,40) 
92 (54,70) 
8 (4,90) 

0,94 

     
Arco Superior   65 (39,60)  71(42,20)  

0,73 
 Inferior 99 (60,40) 97 (57,80) 

 
   

 

Lado Direito 76 (46,30) 84 (50,0) 
0,76 

 Esquerdo                              88 (53,70) 84 (50,0) 
     

Grau de erupção                         Grau 1 33 (20,10) 43 (25,50) 
0,73 

 Grau 2 131 (79,90) 125 (74,50) 
 

   
0,03 Placa vestibular 0 e 1 59 (35,90) 44 (26,30) 

 2 e 3 105 (64,10) 123 (73,70) 

 

Mesmo com as perdas, a amostra teve sua caracterização inicial mantida, não 

havendo diferenças entre as crianças que retornaram e as que não quanto ao  grupo 

– p=0,74; experiência de cárie – p=0,65; grau de erupção do molar – p=0,88; placa 

vestibular no molar – p=0,81; escolaridade da mãe – p=0,79. Os que retornaram 

para acompanhamento também mostravam distribuição de lesões semelhantes com 

os que não voltaram em termos de severidade (p=0,55). 

 

A seguir, os resultados estão descritos conforme as variáveis de interesse, para 

facilitar a compreensão. 
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Necessidade de reorientação das técnicas de escovação 

 

Compareceram à consulta de seguimento de 6 meses 172 participantes 

(perda de 6,7%). Desses, aproximadamente 57% necessitaram de reorientação da 

técnica de escovação inicialmente ensinada.  

Já, na consulta de 12 meses, 170 participantes compareceram à consulta de 

reavaliação e 49% necessitaram de nova reorientação. Ressaltando que, cerca de, 

11% dos participantes não retornaram a está consulta, e considerando que 

precisassem de uma segunda reorientação (análise por intenção de tratar), a taxa de 

reorientação seria praticamente a mesma no retorno de 6 e 12 meses.    

Além disso, foi observado um sucesso de 29% aos 12 meses dos pacientes 

que não necessitaram ser motivados novamente, pois 32 pacientes, que no retorno 

de 6 meses, necessitaram de reorientação, não mais necessitaram na consulta de 

12 meses. Por outro lado, porcentagem semelhante de crianças que não precisaram 

ser reorientadas aos 6 meses, requereram isso aos 12 meses. 

A técnica de escovação transversal demandou cerca de duas vezes mais 

reorientação que a técnica anteroposterior (Tabela 4.2). 

Em relação aos tipos de erros durante a execução da técnica, aos 6 meses, 

foi observado que 50% dos participantes erram o número de repetições com a 

escova e 54% erram o posicionamento da escova. Embora aos 12 meses, o número 

de participantes precise de orientações gerais da técnica (por protocolo:33%/ por 

intenção de tratar:38%), parcela de pacientes semelhante à observada aos 6 meses 

requereram reorientação quanto ao posicionamento (por protocolo: 44%/por 

intenção de tratar: 49%). 

Nota-se que o padrão dos participantes que necessitaram de reorientação aos 

6 meses de acompanhamento é muito parecido dos participantes que também 

precisaram de reorientação aos 12 meses (Tabela 4.2). Observa-se, entretanto, que 

para a primeira reorientação, crianças com mais de um dente incluído na pesquisa, 

precisaram, em média, 30% mais reorientação logo aos 6 meses de 

acompanhamento (Tabela 4.2). 

 



 

 
Tabela 4.2 – Necessidade de reorientação das técnicas de escovação após 6 e 12 meses de seguimento dos participantes 
 

Variáveis Independentes 

 6 meses  12 meses 

 Protocolo ITT  Protocolo ITT 

N (%)* ou 
média (DP) 

RR Bruto 
(IC 95%) 

RR 
Ajustado 
(IC 95%) 

RR Bruto 
(IC 95%) 

RR Ajustado 
(IC 95%) 

N (%)* ou 
média 
(DP) 

RR Bruto 
(IC 95%) 

RR Ajustado 
(IC 95%) 

RR Bruto 
(IC 95%) 

RR 
Ajustado 
(IC 95%) 

           
Grupo           
(Ref. Anteroposterior) 35 (38,46)     36 (40,91)     

Transversal 
74 (84,09) 

 
2,19 

(1,66 – 2,88) 
2,07 

(1,58 – 2,72) 
2,01 

(1,57 – 2,58) 
1,96 

(1,53 – 2,50) 
59 (71,95) 

1,75 
(1,32 – 2,34) 

1,62 
(1,21 – 2,16) 

1,75 
(1,32 – 2,34) 

1,52 
(1,19 – 1,95) 

Sexo           
(Ref. Feminino) 60 (58,25)     45 (46,88)   - - 

Masculino 49 (64,47) 
1,10 

(0,87 – 1,39) 
** 

1,10 
(0,89 – 1,36) 

** 50 (67,56) 
1,44  

(1,10 – 1,88) 
1,37  

(1,06 – 1,76) 
1,44  

(1,10 – 1,88) 
1,28 

(1,04 – 1,59) 
Escolaridade da mãe           

(Ref. Até 8 anos) 35 (76,09)     
21 (48,84) 

 
    

Acima de 8 anos 74 (56,06) 
0,73 

(0,59 – 0,92) 
0,80 

(0,65 – 0,98) 
0,75 

(0,61 – 0,92) 
0,80 

(0,66 – 0,97) 
73 (57,94) 

1,18 
(0,84 – 1,67) 

** 
1,11 

(0,84 – 1,47) 
** 

Nº dentes tratados           

(Ref. 1 dente tratado) 43 (50,00)     
 
 

    

Mais de 1 dente tratado 66 (70,97) 
1,42 

(1,10 – 1,82) 
1,27 

(1,02 – 1,60) 
1,39 

(1,11 – 1,74) 
1,28 

(1,04 – 1,57) 

43 (53,75) 
 

52 (57,77) 

1,07 
(0,82 – 1,40) 

** 
1,05  

(0,84 – 1,32) 
** 

Tempo de escovação        
 
 

  

Variável contínua 
263,17 
(66,47) 

1,00 
(1,00 – 1,00) 

* 
1,00 

(1,00 – 1,00) 
*  

255,83  
(57,91) 

 
1,00 

(1,00 – 1,00) 
** 

 
1,00 

(1,00 – 1,00) 

DP: desvio-padrão da média ;  Risco Relativo; IC: Intervalo de Confiança; ITT: análise por intenção de tratar 
* distribuição calculada de acordo com os pacientes que retornaram no respectivo retorno (análise protocolo) 

         

6
8
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Progressão das lesões de cárie 

 

Duzentos e noventa e seis dentes (170 pacientes) foram reavaliados nos 12 

meses de acompanhamento (Figura 4.1). A relação entre a condição examinada 

inicialmente e após 12 meses está descrito na tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.3 – Distribuição (n/%) da classificação e porcentagem das lesões de cárie pelo ICDAS no 
momento da inclusão e durante o seguimento dos participantes por 12 meses 

 
 

 
Avaliação após 12 meses 

 

Baseline Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 Escore 5 Restaurado* 
Perdas 

seguimento 
Total Geral 

 

Escore 1 10 (7,6) 65 (48,3) 15 (11,5) 26 (19,6) 1 (0,8) 2 (1,6) 14 (10,6) 133 (100) 

Escore 2 14 (7,52) 74 (39,78) 20 (10,75) 52 (27,95) 2 (1,08) 3 (1,62) 21 (11,30) 186 (100) 

Escore 3 2 (18,74) 2 (18,74) 3 (18,75) 5 (31,25) 0 (0) 0 (0) 4 (25,0) 16 (100) 

Total Geral 26 (7,76) 141 (42,08) 38 (11,34) 83 (24,77) 3 (0,89) 5 (1,50) 39 (11,64) 335 (100) 

% calculada usando como referência o escore inicial 
* Dentes restaurados pelos próprios pesquisadores ou por terceiros 

 

 

Considerando nosso desfecho primário, para as análises por protocolo, 

avaliaram-se 296 superfícies inicialmente tratadas. Dois por cento dessas das 

lesões, inicialmente diagnosticadas em esmalte, progrediram para lesões cavitadas 

em dentina (lesões 5 e 6 do ICDAS) ou foram restauradas entre a consulta inicial e o 

retorno (Tabela 4.3). Cinco casos foram considerados progressão por terem sido 

restaurados no período, sendo distribuídos 3 deles no grupo da escovação 

transversal e 2 no grupo do DFP. Já nas análises por intenção de tratar, essa taxa 

de progressão foi ampliada para 11-15%, devido aos casos não avaliados serem 

computados como progressão. Independentemente do tipo de análise, não houve 

diferença entre os grupos quanto às taxas de progressão (Tabela 4.4).  Além disso, 

foi observado que não houve associação da progressão com a severidade da lesão 

inicialmente diagnosticada e nem com a necessidade de reorientação da técnica de 

escovação aos 6 meses de seguimento (Tabela 4.4).  
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Entre os pacientes que retornaram para avaliação aos 12 meses, foi atribuída 

mudança de sinais clínicos sugestivos de atividade em cerca 81% dos casos. 

Verificamos, pela análise de protocolo, ausência de diferença entre os grupos. No 

entanto, parece haver uma tendência de maior número de casos de reversão no 

grupo do DFP (RR=1,25; 95%IC: 0,98 a 1,61, p=0,08) (Tabela 4.5). Já, na análise 

por intenção de tratar, considerando como não reversão os casos que não puderam 

ser avaliados clinicamente, passaram a mostrar que as lesões tratadas com DFP 

foram mais propensas à reversão de atividade (Tabela 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabela 4.4 – Progressão das lesões clinicamente em esmalte para cavidades em dentina ou restauração‡ - análises de regressão de Poisson multinível 

 

 

Variáveis Independentes 

 Análise por protocolo (n=296)  Análise por intenção de tratar (n=335) 

N (%) 
RR Bruto 
(IC 95%) 

Valor de p 
RR 

Ajustado (IC 
95%) 

Valor de p N (%) 
RR Bruto 
(IC 95%) 

Valor de p 
RR 

Ajustado 
(IC 95%) 

Valor de p 

Grupo           

(Ref. Escovação 
transversal) 

4 (2,80) - - - - 27 (16,20) - - - - 

Grupo DF 4 (2,50) 
1,04 

(0,22 – 4,86) 
0,96 

0,70 
(0,12 – 4,09) 

0,35 20 (11,90) 
0,73 

(0,32 – 1,66) 
0,46 

0,73 
(0,25 – 2,11) 

0,56 

Avaliação clínica inicial 
das lesões 

          

(Ref. Escore ICDAS 1) 3 (2,52) - - - - 17 (12,78) - - - - 

Escore 2 5 (3,03) 
1,12 

(0,25 – 5,16) 
0,87 * * 26 (13,97) 

1,13 
(0,54 – 2,33) 

0,75 * * 

Escore 3 0 
1,32 

(0,07 – 
24,14) 

0,99 * * 4 (25,0) 
1,29 

(0,30 – 5,59) 
0,73 * * 

Reorientação           

(Ref. Não) 4 (3,12) - - - - 4 (3,12) - - - - 

Sim 4 (2,42) 
0,50 

(0,10 – 2,43) 
0,39 

0,47 
(0,09 – 2,31) 

0,35 4 (2,42) 
0,86 

(0,33 – 2,24) 
0,75 

0,74 
(0,25 – 2,17) 

0,58 

‡: dentes incluídos que foram restaurados ao longo da pesquisa ou retornaram restaurados 

RR: Risco Relativo; IC: Intervalo de Confiança 
* Variável testada, mas não associada no modelo múltiplo 

7
1
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Tabela 4.5 –  Reversão das características de atividade das lesões clinicamente em esmalte no de 
dentes em erupção  - análises de regressão de Poisson multinível  

 

 

 

Análise por protocolo 

 

 

Transversal  

(n%) 

DFP 

 (n%)  

Total 

n (%) 

     

Não 40 (23,95) 15 (8,92) 

 

55 (16,41) 

Sim 104 (62,27) 137 (81,54) 

 

241 (71,94) 

Não avaliados 23 (13,77) 16 (9,52) 

 

39 (11,64) 

Total Geral 167 168 

 

335 
 

Risco relativo DFP x Transversal = 1,25 (0,97 – 1,61) p=0,09 

  
 

  

 

Análise por intenção de tratar 

 

 

Transversal 

n (%) 

DFP 

n (%)  

Total 

n (%) 

Não 63 (37,72) 31 (18,45)  94 (28,05) 

Sim 104 (62,27) 137 (81,54)  241 (71,94) 

Total Geral 167  168 

 

335 
 

Risco relativo DFP x Transversal   = 1,31 (1,01 – 1,69) p=0,04 

 

 

 

Ainda sobre a progressão, quando considerada além da progressão para 

cavidades as transições de lesões iniciais (escores 1 e 2) para escore 3 do ICDAS, 

um comportamento distinto dos descritos acima foi observado. Em média, 

aproximadamente 30% dos dentes inicialmente tratados e que voltaram a ser 

reavaliados tinham tido progressão nesse período, apresentando pelo menos 

microcavitação em esmalte (escore 3 do ICDAS). Essa progressão foi maior no 

grupo do DFP (38%) do que no grupo da escovação transversal (12%) (Tabela 4.6). 

Esse resultado ocorreu tanto nas análises por protocolo como nas análises por 

intenção de tratar (Tabela 4.6). Para ambos os casos, os riscos à progressão das 

lesões foram ajustados pelo possível maior número de orientações recebidas pelo 

participante (Tabela 4.6). 
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Tabela 4.6 –  Progressão das lesões clinicamente em esmalte no de dentes em erupção 
considerando qualquer evolução para diferentes severidades  - análises de 
regressão de Poisson multinível 

 

 

 
Análise por protocolo 

 

 
Transversal 

n (%) 
DFP 
n (%)  

Total 
n (%) 

     
Não 123 (73,65) 87 (51,78) 

 
210 (62,68) 

Sim 21 (12,57) 65 (38,69) 
 

86 (25,67) 
Não avaliados 23 (13,78) 16 (9,52) 

 
39 (11,64) 

Total Geral 167 168 
 

335 

Risco relativo DFP X Transversal: 2,93 (1,79 – 4,80) p=<0,001 

 
Análise por intenção de tratar 

 

 
Transversal 

n (%) 
DFP 
n (%)  

Total 
n (%) 

Não 123 (73,65) 87 (51,78)  210 (62,69) 

Sim 44 (26,34) 81 (48,21)  125 (37,31) 

Total Geral 167 168 
 

335 

Risco relativo DFP X Transversal: 1,83 (1,27 – 2,64) p=0,001 

 

 

Custo-eficácia dos tratamentos 

 

Considerando um ano de seguimento dos participantes, o custo médio tanto 

do tratamento inicialmente proposto com DFP é superior à orientação para a 

utilização da técnica transversal (Figura 4.2). Mesmo considerando a possível 

necessidade de reorientação, mais frequentes para a técnica transversal, o uso do 

DFP ainda apresenta custo superior (Figura 4.3), apenas havendo uma redução da 

magnitude da diferença entre os grupos em torno de 10 reais por criança tratada.  
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Figura 4.2 –  Média e desvios-padrão do custo basal da escovação transversal vs DFP  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3 –  Média e desvios-padrão do custo basal e cumulativo da escovação transversal vs DFP, 

considerando separadamente crianças que foram (A)  e não foram orientadas (B) 
 

 
 

 

 

Além de ser influenciado pelo tipo do tratamento e a necessidade de 

reorientação a longo prazo, o custo empregado em medidas de controle de lesões 

de cárie em superfícies oclusais de molares em erupção também foi influenciado 

pelo número de dentes tratados (p<0,001) (Tabela 4.7). 
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Tabela 4.7 –  Composição do custo cumulativo dos tratamentos para controle de lesões de cárie em 
superfícies oclusais de dentes em erupção 

 
  

Variável 
Independente 

Média ± DP 
(em reais) 

Coeficiente de 
regressão 

bruto 
(erro padrão) 

Valor de p 

Coeficiente de 
regressão 
ajustado 
(95%IC) 

Valor de 
p 

Grupo 
 

 
    

(Ref. Transversal) 35,40 (7,20)     

DFP 55,23 (13,34) 19,83 (1,55) <0,001 25,6 (1,14) <0,001 

Número de dentes 
tratados 

     

Variável contínua 
(média=1,7±0,8) 

45,41 (14,62) 4,1 (1,2) 0,001 5,2 (0,6) <0,001 

Reorientação 
 
 

    

(Ref. Não) 46,43 (13,28)     

Sim 46,76 (14,29) 0,32 (2,1) 0,87 11,4 (1,2) <0,001 

As variáveis não listadas na tabela não apresentaram associação estatisticamente significante com o desfecho e 
nem foram importantes no ajuste do modelo final 

 

 

Como inicialmente o número médio de dentes incluídos por paciente foi 

semelhante entre os grupos, os custos por paciente foram considerados para a 

análise de custo-eficácia. Em virtude de acreditarmos que a pigmentação do DFP 

possa ter influenciado nos dois desfechos secundários, que poderiam ser 

considerados como substitutos nesse estudo, além de cada um deles mostrar 

tendências de resultados conflitantes, optamos por considerar como eficácia, para 

essa análise, consideramos apenas o desfecho primário, mais robusto. 

 Para se tratar com o DFP teria que se gastar cerca de R$20,00 a mais do 

que para se orientar a técnica de escovação transversal, mesmo com possíveis 

reorientações (Tabela 4.8). Considerando eficácias semelhantes, por análise de 

protocolo, o DFP custaria cerca de 20 reais a mais para cada criança em que se 

evitasse a progressão dessas lesões de cárie no molar em erupção. Já, se a análise 

for por intenção de tratar, esse custo adicional do DFP seria menor, em torno de 6 

reais para o mesmo benefício alcançado (Tabela 4.8). Mesmo sendo mais cara, num 

contexto semelhante ao do Brasil, ela poderia ser classificada, segundo os critérios 

da OMS, como uma medida custo-eficaz, ou até mesmo, muito custo-eficaz, se a 

análise por intenção de tratar for considerada. 
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Tabela 4.8 –  Análise econômica dos tratamentos para prevenção da progressão das lesões de cárie 
no período de 24 meses 

 

 

  Protocolo 
 

Intenção de tratar 

  Transversal DFP 
 

Transversal DFP 

 

Eficácia* 
 

 

96,3% 

 

95,5% 

  

83,2% 

 

86,6% 

 
Custo médio (R$) / 
participante (DP) 

 

41,00 (7,20) 60,87 (13,33) 

  
35,39  

 
36,67† 

 
55,26 

 
56,30† 

       

Custo-eficácia  
 

34,9 

 

56,1 

  

40,4 

41,9† 

 

55,23 

56,30† 

CEI‡  

 
-22,41** 

 
5,77 

 
5,71† 

 
* Taxa de participantes que não apresentaram progressão para cavidade em dentina ou restauração de nenhuma lesão 

incluída no estudo ao longo de 12 meses. 
DP: desvio-padrão da média 

**valor negativo devido ao efeito do tratamento proposto ser numericamente menor que o tratamento disponível (no entanto, 
como não houve diferença estatística, isso não precisa ser considerado) 

† valores obtidos considerando que os pacientes que faltaram ao retorno teriam que ser reorientados (médiaimputada para 
custo adicional de reorientação (R$17,34/criança) 

‡ valor adicional gasto com o DFP para cada criança em que não se observe progressão de nenhuma lesão. 

 

 

Aceitabilidade quanto ao tratamento 

 

Cento e oitenta e três (95%) participantes compareceram à consulta de retorno 

e responderam a avaliação sobre satisfação quanto ao tratamento recebido por seus 

filhos. Perdas semelhantes foram observadas entre os grupos para esse desfecho 

(p=0,09). 

A média de satisfação dos responsáveis foi alta e não diferiu entre os grupos 

(escovação transversal: 9,46 (DP=0,98) e DFP: 9,51 (DP=1,48) – p=0,91). Não 

foram encontradas outras variáveis associadas a esse desfecho.  
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Percepção dos responsáveis quanto ao tratamento 

 

Para a análise da percepção, foram considerados 168 responsáveis que 

responderam ao questionário direcionado para essa finalidade.  

Entre 35% dos pais relataram que a aparência dos dentes dos filhos tinha os 

incomodado um pouco nos últimos meses, ao passo que outros 30% diziam não tê-

los incomodado nada. Isso, entretanto, não diferiu entre os grupos. 

 

Figura 4.4 – Distribuição dos escores de percepção sobre a saúde e estética relatados pelos 
responsáveis de acordo com os grupos de tratamento  

 

 

 

Especificamente sobre a saúde dos dentes dos filhos, quase 90% dos pais não 

reportaram impacto negativo (Figura 4.4). Não foi observada diferença entre os 

grupos de tratamento quanto a esse quesito. No entanto, quanto maior a experiência 

de cárie do participante, menos saudável o responsável julgava a condição de saúde 

da criança, independentemente do tratamento recebido. Mães com menor grau de 

escolaridade também relataram maior grau de comprometimento da saúde dos filhos 

(Tabela 4.9). 
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Tabela 4.9 –  Percepção dos pais sobre a saúde dos filhos após tratamento de lesões em esmalte em 
primeiros molares permanentes em erupção – análise de regressão de Poisson 

 

Variável 
independente 

Média ± DP 
RT bruto 
(95%IC) 

Valor de p 
RT ajustado 

(95%IC) 
Valor de 

p 

Grupo 
 

 
   

 
 

(Ref. Transversal) 1,26 (1,02)     

DFP 1,04 (0,95) 
0,83 

(0,64 – 1,08) 
0,16 

0,83 
(0,64 -1,07) 

0,14 

Experiência de cárie      

(Ref. ceo-s+CPO-S≤3) 
1,03 (0,91) 

 
    

ceo-s+CPO-S>3 1,39 (1,12) 
1,36 

(1,04 -1,78) 
0,001 

1,33 
(1,02 – 1,72) 

0,03 

Escolaridade materna      

(Ref. Até 8 anos) 1,49 (1,14)     

Acima 8 anos 1,03 (0,92) 
0,69 

(0,52 – 0,93) 
0,01 

0,71 
(0,54 – 0,93) 

0,01 

As variáveis não listadas na tabela não apresentaram associação estatisticamente significante com o 
desfecho e nem foram importantes no ajuste do modelo final 

 

 

No caso da estética (julgamento sobre dentes brancos), os pais apresentaram 

tendência semelhante, apenas aumentando a porcentagem de pais que não sabiam 

precisar se os dentes eram manchados ou não (Figura 4.4). Também não houve 

influência do grupo (p=0,456), nem de outras variáveis testadas com a percepção da 

cor pelos pais. Quando indagados sobre que tipo de manchamento, alguns 

mencionavam o amarelamento dos dentes, especialmente os que estavam surgindo 

por ocasião da dentição mista. 

  

Discussão 

 

Alternativas não invasivas para controlar e paralisar lesões de cárie em 

esmalte ativas vem sendo estudadas, tais como o tratamento com o DFP, a 

aplicação do verniz fluoretado e o selamento de fissuras (2, 66-68). Porém, ensaios 

clínicos que avaliem a eficácia do DFP na paralisação destas lesões, em 

comparação com outros tratamentos comumente propostos, ainda são escassos (2), 

bem como sua custo-eficácia. 

A favor desses objetivos, este estudo avaliou a custo-eficácia do DFP a 30% 

em comparação com uma técnica de escovação bastante indicada para dentes em 

erupção. De fato, ao longo de um ano, poucas lesões (2%) evoluíram para situações 
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que demandassem o tratamento operatório, refletindo baixa taxa de progressão 

dessas lesões e alta eficácia de ambos os métodos para controlá-las, evitando, 

assim, tratamentos mais complexos futuros. Embora o tempo de seguimento tenha 

sido de apenas um ano, deve-se considerar que provavelmente passamos pela 

maior fase de risco desses dentes (52), que, em média, dura cerca de 15 meses 

para se completar, desde a irrupção até a oclusão com o antagonista.  

O direcionamento da escovação para a superfície oclusal em erupção é uma 

estratégia momentânea para esse período, visando o controle de biofilme e, 

possivelmente, de lesões de cárie nessas superfícies. Assim, cumprido esse 

período, passa a não ter mais indicação específica e prolongar muito mais a questão 

de outros aspectos na progressão dessas lesões que não especificamente a 

abordagem não operatória utilizada, nem mesmo a erupção em si. Obviamente, 12 

meses, pode ser um período relativamente curto quando se fala de análise de 

progressão de lesões de cárie em superfícies oclusais, já que lesões em esmalte 

poderiam levar cerca de 2 anos para atingirem a dentina (69). De fato, outros 

estudos, em que as crianças utilizavam dentifrício fluoretado, mostraram, após 2 

anos, progressão cerca de 5 vezes mais utilizando a própria escovação transversal 

(22) e cerca de 10 vezes mais, sem técnicas direcionadas (12). Além disso, após 

esse período, talvez apenas a progressão para lesões de maior severidade, porém 

não cavitadas, poderia atuar como um fator que culmine que a maior experiência de 

cárie nesses dentes. Assim, mais tempo de seguimento poderia ser necessário para 

se observar uma possível diferença na eficácia entre as técnicas utilizadas. Por 

outro lado, tendo em vista o tempo médio de erupção dos dentes, podemos acreditar 

que ambas as opções para controle das lesões de cárie iniciais tiveram sucesso 

semelhante para evitar cavitações nessa primeira fase considerada mais crítica para 

o dente. 

Um estudo clínico anterior buscou mostrar a possibilidade de utilizar, para 

cárie, desfechos clínicos, não tão robustos, como o aparecimento das cavidades de 

cárie em dentina, mas que possam abreviar estudos clínicos (69). Diferentemente da 

área médica que tende a explorar mais desfechos robustos(70-73), muitos estudos 

em Odontologia usam esses tipos de desfechos menos robustos (desfechos 

substitutos), mesmo ainda havendo questionamentos se isso verdadeiramente 

mostraria a real eficácia dos tratamentos, já que é esperado que resultados robustos 

sejam adequados para avaliar a eficácia de novos tratamentos (74). Em um estudo 
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prévio de nosso grupo, para lesões proximais, vimos que a progressão de lesões 

mostrada radiograficamente (desfecho substituto bastante utilizado em Odontologia), 

após 2 anos, não resultou em progressão para cavidades em dentes decíduos (75). 

Outros possíveis desfechos substitutos foram também avaliados e descritos 

nesse trabalho. A transição entre lesões iniciais a moderadas foi um desses 

desfechos utilizados. Assim, verificar os casos de lesões não cavitadas, que 

evoluíram para uma microcavidade, mesmo que não expondo dentina, seria uma 

forma de se avaliar progressão da lesão. Usando esse desfecho, uma progressão de 

30% das lesões ocorreu em nossa amostra reavaliada após 12 meses. Embora essa 

taxa de progressão esteja em acordo com estudos prévios realizados por nosso 

grupo usando a mesma abordagem (22), percebemos que a maioria dos casos de 

progressão ocorreram nos casos em que se identificou a pigmentação das fossas e 

fissuras pelo DFP, o que, a priori, sugeriria maior eficácia para a escovação 

transversal. Por outro lado, existe uma tendência de maior erro entre escores 2 e 3 

do ICDAS (76), especialmente quando as lesões estão pigmentadas, como ocorre 

quando da aplicação do DFP. Os exames foram realizados por um examinador 

externo que desconhecia totalmente o protocolo, buscando evitar o não cegamento 

do examinador entre os grupos de tratamento em virtude do uso do DFP.  No 

entanto, não podemos negar que esse tipo de influência possa ter interferido 

diferencialmente entre os grupos, já que um maior índice de escurecimento foi 

observado no grupo do DFP, pela própria deposição do fosfato de prata, insolúvel 

(13). 

Essa alteração de cor causada pelo DFP também pode ter influenciado a 

avaliação do desfecho de reversão das lesões, sendo outro desfecho substituto. 

Para o diagnóstico da atividade é necessário levarmos em conta diversos fatores, 

como por exemplo, a coloração da lesão (77). Ainda que o examinador tenha sido 

treinado e calibrado para avaliação da atividade considerando uma série de 

parâmetros a serem vistos na lesão, além da cor (57); pode ter ocorrido um tipo de 

viés cognitivo, de ancoragem. Nesse tipo de viés, pode-se dar mais importância a 

uma característica do que ela realmente tem no processo, influenciando, assim, nas 

tomadas de decisão (78). Muitas lesões inativas em superfícies oclusais podem ser 

pigmentadas, mesmo sem a aplicação de nenhum produto específico (4, 11). 

Entretanto, a maior ocorrência de pigmentação no grupo do DFP, a despeito da 

atividade, poderia causar efeito diferencial entre os grupos, nos fazendo questionar a 
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validade desse outro desfecho como um possível substituto para esse estudo de 

eficácia. 

Diante disso, o conjunto de resultados encontrados especificamente nesse 

estudo nos fez questionar tais desfechos, por poderem estar sendo influenciados por 

vieses inseridos involuntariamente na avaliação dos dentes incluídos na pesquisa 

em função da pigmentação causada pelo uso do DFP. Além disso, esses desfechos 

mostraram tendências divergentes entre os tratamentos, dificultando-se optar por 

uma ou outra direção diante da ausência de diferenças para o desfecho robusto. 

Assim, a partir desse momento, todos os aspectos discutidos serão em referência à 

eficácia dos tratamentos propostos em evitar a progressão de lesões em esmalte de 

molares em erupção para lesões em dentina, que demandassem tratamento 

operatório. 

Embora as abordagens utilizadas para os dentes em erupção tenham sido 

semelhantes em termos de eficácia, o custo adicional basal do tratamento clínico 

com DPF, isto é, desde as primeiras intervenções, faz com que ele inevitavelmente 

incremente o custo do tratamento em si, já que, independentemente da escolha do 

tratamento para lesões de cárie em esmalte, a motivação e a orientação do paciente 

sobre técnicas de escovação, a despeito da técnica ensinada, será sempre 

necessário. Esse cenário se mantém, mesmo considerando o custo cumulativo do 

tratamento após o seguimento e possíveis necessidades de reorientação. 

Ainda que existam tratamentos eficazes para o tratamento de lesões de cárie 

em esmalte, sabe-se que a estratégia mais comum para a prevenção de doenças 

bucais, tais como a cárie dentária, é a remoção mecânica do biofilme por meio de 

escovação diária, associada ao uso de dentifrício fluoretado (79). Cultivar hábitos 

saudáveis de higiene bucal entre as crianças e, consequentemente, motivá-las, seria 

minimizar as probabilidades de estes indivíduos apresentarem lesões de cárie na 

dentição permanente pela vida toda (80). Certamente, estimular a escovação e 

saber que ela pode ser eficaz em evitar que os primeiros molares permanentes 

tenham francas cavidades e demandem tratamento restaurador é um ponto bastante 

positivo a favor dessa técnica. 

A educação de saúde centra-se na divulgação de informações e motivação 

dos pacientes através das orientações prestadas pelos profissionais de odontologia 

(81). Para uma completa orientação de higiene bucal, o profissional deve fornecer ao 

paciente explicação, seguida de demonstração da técnica, avaliação do 
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autodesempenho por parte do paciente e reforços repetidos de orientação (82). 

Porém, muitas vezes, isto não acontece na prática (81). Estudos mostram que a 

reorientação do paciente por parte do profissional de saúde e a motivação durante 

as orientações de higiene bucal são cruciais para a redução dos índices de placa 

(82, 83). Além disso, a adesão a qualquer técnica de escovação requer treinamento, 

destreza manual do paciente e motivação individual para níveis aceitáveis de higiene 

bucal (84), mesmo as crianças de 5-6 anos de idade tendo capacidade de escovar 

os dentes sozinhos (85).  

Quando se orienta o uso da técnica da escovação transversal, mesmo sendo 

necessária a modificação do posicionamento da escova, direcionada ao molar em 

erupção, as crianças podem fazê-lo e alcançar reduções nos níveis de placa 

inicialmente encontrados (18). No entanto, o esquecimento das crianças em relação 

à modificação da técnica ou até o descuido durante a realização dos movimentos 

vestíbulos-linguais sobre a superfície em questão em longo prazo podem ter sido as 

causas do aumento dos índices de placa após 90 dias, já que nenhuma nova 

orientação não foi feita durante esse período (18). Isso corrobora o observado por 

outro trabalho que, apesar de não ser um estudo randomizado e controle histórico, 

mostraram que a técnica de escovação transversal teve melhor desempenho, porém 

os retornos de motivação desses pacientes foram mais frequentes e com menor 

período de tempo entre as consultas (14).  Daí a importância de se avaliar a custo-

eficácia da técnica levando em conta as possíveis necessidades de reorientação, o 

que, de fato, impacta em aumento de custo, ainda que pequeno, devido à 

simplicidade da técnica empregada. 

Usualmente, os estudos realizados para verificar a eficácia de tratamentos 

para lesões de cárie utilizam análises por protocolo. No entanto, este tipo de análise 

pode gerar pouca confiança uma vez que considera somente os participantes que 

chegaram ao final do estudo (86). O grande problema neste tipo de análise e que os 

que aderiram tendem a fazer melhor a técnica de escovação do que os que não 

aderiram, podendo ocorrer uma tendência ao melhor resultado, ignorando a 

randomização, que é livre de viés, desta forma não se pode garantir que os grupos 

são comparáveis (87). Assim, a análise de protocolo corrige estatisticamente a 

quebra de protocolo, mas não tem poder de corrigir um erro no delineamento do 

estudo. Embora não tenha havido taxa de atrição estatisticamente diferente entre os 

grupos, parece ter uma tendência de maior perda dos pacientes que realizaram a 
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escovação transversal, o que pode se especular ser mais um reflexo da própria 

dificuldade de escovação maior para as crianças desse grupo, ainda que em termos 

de adesão, as que retornam, não mostram diferenças de adesão como descrito no 

capítulo anterior. 

Buscando minimizar o efeito de não se considerar as perdas, lançamos 

também mão da análise por intenção de tratar, no intuito de compará-la ao 

observado na análise por protocolo. Este tipo de análise inclui todos os pacientes 

elegíveis, respeitando o nível de adesão, uma vez que a randomização é mantida, 

mas esta estratégia pode fazer suposições inverificáveis, introduzindo viés na 

estimativa do efeito do tratamento (86-88). No entanto, acreditamos ser importante 

esse tipo de abordagem especialmente por um dos tratamentos depender da adesão 

dos participantes. Nesse estudo, apesar de haver uma tendência numérica de 

maiores perdas no grupo, a maioria dos achados manteve a mesma tendência 

observada nas análises por protocolo, pelo menos mantendo a mesma direção 

observada.  

Apenas quando estudamos a reversão do status de atividade das lesões, 

mesmo considerando, para os pacientes não seguidos, o pior desfecho, na análise 

por intenção de tratar, o DFP passa a ter superioridade estatisticamente que a 

escovação transversal, o que não ocorria na análise por protocolo (com menos 

casos considerados). Essa diferença deve ter ocorrido à custa do aumento do poder 

da análise ao se incluir também os casos não seguidos. Por outro lado, como 

discutido anteriormente, optamos por não nos ater a essa diferença devido ao 

possível viés de ancoragem que possa ter sido incluído nesse tipo de avaliação, mas 

cabe tentar relacioná-la ao desfecho robusto aqui utilizado, quando do 

acompanhamento mais prolongado dessas crianças. 

A análise por intenção de tratar é também vantajosa na análise de custos 

(89), pois se prospecta o gasto tido, por exemplo, em um programa com os 

pacientes que não mais retornarão e poderão onerar o sistema com os desfechos 

mais severos, que demandem tratamento operatório, por exemplo. Nossos achados 

mostram uma significante redução, na relação de custo-eficácia incremental ao se 

considerar esse tipo de análise. Assim, considerando esses pacientes que não 

compareceram nas reavaliações, mesmo com eficácias semelhantes, o valor 

econômico que o uso do DFP embutiria no tratamento de lesões de cárie em 

esmalte seria menor que nas análises por protocolo. Dessa maneira, pensando 
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numa possível substituição da técnica de escovação transversal pelo DFP, isso 

seria, segundo os pontos de corte estabelecidos pela OMS, passaria de uma medida 

custo-eficaz (pelas análises de protocolo) para uma medida muito custo-eficaz 

(pelas análises por intenção de tratar), prevendo-se um gasto em torno de 5 reais 

para cada criança em que se evitasse a progressão das lesões, o que seria muito 

menos que o tratamento restaurador em si.   

Apesar do custo maior inerente ao tratamento com DFP, ao transpor os 

achados desses estudos para uma realidade mais ampla, devemos ponderar ainda 

se esse maior número de encontros e regularidade entre eles é de fato viável na 

realidade que se queira atuar. Pensar isso em um consultório privado, pode ser 

simples de implementar. Já, dimensionando, por exemplo, para uma população em 

que muitos ainda careçam de atendimento operatório, como no Brasil, isso pode não 

ser viável e plenamente exequível. Além disso, não se pode deixar de pontuar que o 

perfil das crianças incluídas nesse estudo pode ser distinto de outras populações 

mais marginalizadas e com falta de acesso à serviços de saúde (12), esperando, 

assim, possíveis diferenças em outros contextos. 

Por outro lado, devemos pensar acerca da real progressão dessas lesões e 

se realmente medidas adicionais ao uso do dentifrício fluoretado são realmente 

necessárias de serem adicionadas nessa faixa etária, a despeito de considerar 

outros fatores de risco. Assim, estudos futuros para identificar esses reais fatores de 

risco, bem como para encontrar a conduta mais adequada em âmbito mais geral, 

devem ser encorajados. Assim, o tratamento com o DFP será mais caro dentro deste 

contexto inicial, e, sua escolha, para o tratamento de lesões de cárie em esmalte, só 

será justificada, em maior espaço de tempo, desde que, essas lesões tenham menor 

progressão considerando desfechos robustos, ou ainda, naqueles casos em que a 

realização de um grande número de reorientações possa não ser possível. 

Além de verificar aspectos relacionados a custo-eficácia, também foi realizado 

desfechos centrados no paciente, pois são desfechos imediatos e de curto prazo. 

Neste estudo, foi mensurada a aceitabilidade quanto ao tratamento realizado através 

da satisfação e percepção dos responsáveis quanto aos aspectos de saúde e 

estética dos dentes. 

Fornecer um atendimento de alta qualidade para o paciente é um dos objetivos 

a ser considerado entre os serviços de saúde (90). Além disso, a comunicação entre 

o profissional de saúde e o paciente, afeta diretamente na satisfação do mesmo (91, 
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92). Os pacientes que se apresentam mais conscientes em relação ao seu 

tratamento e tem um papel mais ativo, no sentido de seguir as recomendações 

prestadas pelo profissional, muitas vezes, aceitam mais o tratamento e apresentam-

se mais satisfeitos do que àqueles que não seguem as mesmas orientações (93).  

Por isso, mensurar a satisfação referida pelos pacientes ou por seus 

responsáveis é muito importante, além de ser um desfecho centrado no paciente. 

Em nosso estudo, a satisfação referida pelos responsáveis que foi realizada 6 

meses após o tratamento inicial dos participantes, foi observado que a grande 

maioria dos responsáveis estavam satisfeitos com o tratamento e as médias de 

satisfação foram altas. Embora essa avaliação tenha sido realizada na ausência do 

profissional que realizou a etapa anterior, para que não houvesse nenhum tipo de 

coerção ou direcionamento das respostas, acreditamos que os altos níveis de 

satisfação reportados são devidos, não só ao tipo de tratamento recebido em si, mas 

também ao bom convívio entre o profissional e a criança, e a comunicação verbal 

existente entre eles, a infraestrutura encontrada na unidade móvel, os aspectos 

relacionados a fatores socioeconômicos e culturais, condições de vida e as 

condições psicológicas dos responsáveis no dia da avaliação da satisfação.    

O segundo desfecho centrado no paciente foi a percepção relatada pelos 

responsáveis quanto aos aspectos de saúde e estética dos dentes. Quando falamos 

em estética dentária, a cor dos dentes é uma das características mais importantes a 

ser lembrada (94). Porém, estética é uma questão de percepção e está associada 

com diferentes maneiras de cada pessoa olhar para um objeto. Assim, o que 

constitui estética aceitável para uma pessoa em particular, pode não ser aceitável 

para o outro, sendo um quesito de natureza subjetiva (95). 

Um estudo realizado que avaliou a percepção de adultos em relação à cor de 

seus próprios dentes e, verificou que a satisfação está inversamente relacionada 

com a alteração de cor (96). No entanto, muitos fatores individuais e também 

socioeconômicos podem influenciar nessa percepção (96). Os achados do nosso 

estudo mostram que a percepção relatada pelo responsável independe se foi ou não 

tratado com o DFP. Isso pode estar mais relacionado ao fato de que os 

responsáveis se incomodam mais em relação a coloração amarelada dos dentes 

permanentes quando comparado ao dente decíduo, que se apresentam mais 

brancos, do que propriamente a coloração enegrecida causado pelo DFP em 

superfícies oclusais de molares permanentes.  
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Além disso, as manchas de coloração enegrecidas causadas pelo DFP em 

lesões de cárie iniciais apresentam-se mais sutis e pontuais em relação às manchas 

causas no tratamento de lesões de cárie em dentina, em virtude da grande área de 

exposição das lesões (97, 98), não impactando negativamente na percepção dos 

responsáveis numa visão geral dos responsáveis. Provavelmente, nesse aspecto a 

visão do profissional seja mais preponderante em relação à percepção desse 

escurecimento que a dos próprios pais. Dessa maneira, contribuímos também para 

mostrar que a visão preconceituosa de que os profissionais não aceitam o 

tratamento com o DFP, não condiz com a aceitação real dos 

pacientes/responsáveis, quando aplicado para lesões iniciais. 

A partir destes achados, pudemos concluir que, após 12 meses, o DFP é uma 

alternativa bem aceita pelos pais, tão eficaz e economicamente viável de ser usada 

como alternativa à técnica transversal no tratamento de lesões de cárie em esmalte. 

Porém, devemos ser cautelosos ao interpretar os resultados de progressão de cárie 

nesse estudo, já que acompanhamento por período superior a 12 meses são 

necessários para se fechar a real eficácia das técnicas, considerando um desfecho 

robusto, que considere a progressão das lesões para cavidades ou restaurações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos clínicos randomizados e controlados mostram-se como um 

instrumento poderoso para a obtenção de evidências no âmbito da saúde, 

principalmente quando se almeja comparar dois tipos de tratamentos. Para isso, é 

preciso comparar o grupo teste com um grupo controle, podendo esse controle ser 

ou não um placebo. Em nosso estudo, optamos pelo tratamento dos participantes 

com dois comparadores ativos, o DFP a 30% e a escovação transversal para o 

tratamento de lesões de cárie em esmalte em superfícies oclusais de primeiros 

molares permanentes em erupção.  No entanto, no grupo da escovação transversal, 

foi realizado um tratamento clínico, que foi a aplicação de um placebo imperfeito.  

O placebo não tinha o objetivo de cegar o paciente quanto ao grupo de 

alocação, pois as técnicas de escovações orientadas eram diferentes entre os 

grupos. Mas, o paciente que foi alocado para o grupo da escovação transversal 

poderia se sentir menos tratado clinicamente por um profissional do que no grupo 

que recebeu o tratamento com o DFP. Nesse sentido, foi optado pela introdução de 

um placebo imperfeito, o qual pôde contribuir para concluirmos que a opção por 

essa conduta, acaba sendo uma alternativa viável em termos econômicos e que não 

impactou na adesão do participante pela técnica de escovação orientada, bem como 

sua aceitabilidade. Ainda assim, através desses resultados, devemos considerar o 

impacto dessa metodologia, em futuros estudos clínicos, e a possibilidade da 

introdução de placebos, já que obtivemos respostas semelhantes dos participantes 

em termos de adesão em ambos os tratamentos.  

   Além disso, está dissertação pôde contribuir no sentido de avaliar a custo-

eficácia de tratamento com complexidades tão diferentes, considerando diferentes 

análises (por protocolo e por intenção de tratar), mas também, avaliar desfechos 

centrados no paciente.  Devemos lembrar que a maioria dos estudos faz análises 

por protocolo, mas optamos também por realizar análises por intenção de tratar que 

introduz viés na estimativa do efeito do tratamento, ou seja, acompanha o 

seguimento de todos os participantes do grupo, independentemente do seu retorno à 

consulta de reavaliação.     
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O DFP a 30% mostrou-se custo-eficaz para o tratamento desse tipo lesão de 

cárie, assim como o tratamento com a escovação transversal no primeiro período de 

acompanhamento (12 meses). Porém, quando observamos as análises por intenção 

de tratar, o DFP foi ainda mais custo-eficaz, ou seja, segundo os pontos de corte da 

OMS, este tratamento passou de custo-eficaz a muito custo-eficaz. Esses resultados 

se aproximam mais da realidade, pois devemos considerar o custo de se reorientar 

os participantes quanto à técnica de escovação transversal a cada consulta de 

retorno, podendo assim, o participante, apresentar a progressão das lesões de cárie 

em termos de cavidade, consequentemente aumentando o custo do tratamento.  

Não devemos excluir a possibilidade de se fazer o tratamento dessas lesões 

de cárie em esmalte com a técnica de escovação transversal, desde que haja 

acompanhamentos e retornos frequentes dos pacientes. O tratamento com DFP 

talvez possa ser uma alternativa viável em larga escala ou tratamento em campo, 

onde a realidade de tratamento com acompanhamentos muito frequentes dos 

pacientes não exista. 

Finalmente, ambos os tratamentos apresentam vantagens e desvantagens, 

porém garantir qual o melhor tratamento no âmbito econômico, de eficácia, bem 

como de custo-eficácia, é preciso o acompanhamento dos participantes por tempo 

superior ao de 12 meses, buscando por possíveis diferenças de eficácia não só 

apenas avaliada por desfechos substitutos, mas também por desfechos robustos, 

como é o caso da progressão para cavidades, que são os casos que sabidamente 

impactarão para o paciente, além de serem menos passíveis à introdução de vieses. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Por esse documento, o Sr(a) está sendo convidado para que seu (sua) filho (a) participe 

voluntariamente da pesquisa intitulada “Custo-eficácia e aceitabilidade do diamino fluoreto de prata a 

30%, na paralisação de lesões de cárie em esmalte de molares em erupção: um estudo clínico 

randomizado”, coordenada pela Profa. Dra. Mariana Minatel Braga, na Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo e realizada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Barueri, SP. Este documento também dará maiores 

informações sobre os procedimentos a serem realizados, que serão detalhados a seguir. Sua 

participação não é obrigatória e não haverá prejuízo algum, caso se recuse a participar.  

Nesta pesquisa seu filho receberá o tratamento das lesões de cárie iniciais presentes nas faces 

oclusais (parte que mastiga) dos dentes posteriores (do fundo) que estão erupcionando (nascendo) 

na cavidade bucal.  Estas superfícies apresentam sulcos que dificultam a remoção das bactérias e, 

por isso, é mais fácil se encontrar lesões de cárie nesses locais. Essas lesões, muitas vezes, são 

mais difíceis de serem controladas. O objetivo da pesquisa é observar qual forma de tratamento é 

melhor para essas lesões localizadas nesses sulcos. Por isso, para algumas crianças, será orientada 

uma técnica de escovação diferenciada específica para esses dentes que estão nascendo e que 

tiverem lesão com pasta com flúor e para as outras, além da escovação com flúor com técnica de 

escovação convencional, será feita a aplicação de uma substância que paralisa a lesão de cárie 

(cariostático). Apenas o dentista saberá o grupo em que a criança está. A criança e o responsável 

não saberão em qual grupo a criança estará participando (só o profissional), pois uma simulação do 

outro tratamento será feita junto com o tratamento real. As lesões avançadas (com cavidade), que 

são as que oferecem maior risco de causar dor e aumentarem, serão sempre tratadas. Algumas 

pesquisas anteriores já mostraram que as lesões de cárie iniciais (manchas) podem, muitas vezes, 

paralisar sozinhas apenas com o uso de da pasta de dente com flúor. Além disso, elas demoram mais 

para progredir e caso isso ocorra com seu filho, que estará em acompanhamento no estudo, isso será 

prontamente identificado e tratado. Portanto, a criança não estará sendo prejudicada por participar do 

estudo. Se qualquer coisa diferente for notada ao longo do estudo, o (a) Sr. (a) podem e devem 

procurar os membros da equipe para esclarecimento e/ou atendimento odontológico de seu filho (a), 

se necessário for. 

Todas as crianças selecionadas serão convidadas, juntamente com seus responsáveis, para 

uma palestra sobre higiene bucal. No primeiro atendimento odontológico, elas realizarão uma limpeza 

profissional dos dentes e serão examinadas com um espelho e uma sonda para avaliação das lesões 

de cárie. Em seguida, elas receberão o tratamento correspondente ao seu grupo. Em um dos grupos, 

além da escovação convencional, a criança receberá a aplicação do cariostático. No outro, a 

escovação específica e aplicação de água, ao invés desse produto. A aplicação é feita com uma 

bolinha de algodão e dura cerca de três minutos. Esses procedimentos oferecem desconforto e risco 

mínimos para a criança. Poderá ocorrer escurecimento da lesão de cárie quando houver a aplicação 

do cariostático e/ou a paralisação da mesma, porém isso não prejudicará a estética, por se tratar de 

lesões de cárie nos dentes do fundo. Após essa parte, as crianças também receberão atendimento 
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odontológico básico, com remoção dos focos de infecção e fechamento das cavidades que estiverem 

abertas. Assim, as demais sessões necessárias para o tratamento podem variar entre as crianças e 

correspondem ao tratamento que cada uma precisar (etapas não vinculadas à pesquisa, mas que 

serão executadas para devolver saúde à criança, quando necessário). As consultas serão agendadas 

para não atrapalhar o rendimento escolar. 

Para participarem do estudo as crianças deverão aceitar participar do estudo. Se chorarem 

ou não aceitarem mesmo após o dentista conversar e explicar sobre o atendimento, elas não serão 

incluídas na pesquisa.  

Todos os procedimentos serão realizados em um trailer que possui um consultório 

odontológico montado em seu interior, que ficará no terreno do Complexo Educacional Carlos 

Osmarinho Silva. Eles seguirão as normas de biossegurança e alto rigor técnico. Terminada a 

primeira consulta, a criança será reexaminada após 6, 12 e 18 meses. Os atendimentos serão 

realizados por membros da equipe da pesquisa e por alguns profissionais do município de Barueri, 

SP. Após 18 meses do fim do tratamento, com o término da pesquisa, a criança continuará assistida 

pelos dentistas da rede pública de Barueri-SP e casos mais complexos, podem ser encaminhados 

para atendimento na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, na Disciplina de 

Odontopediatria. 

Esta pesquisa pretende contribuir para a melhora da qualidade da saúde bucal das crianças, 

inclusive dos participantes deste estudo, evitando que a lesão inicial identificada progrida, reduzindo 

assim o número de lesões de cárie maiores (com cavidade) e evitando a necessidade de tratamento 

mais complexo, como a restauração, e até mesmo episódios de dor decorrentes da doença, 

tratamentos de canal e extrações precoces. Como benefício direto da pesquisa, as crianças 

participarão de atividades de educação em saúde bucal e prevenção de cárie, além de receber 

tratamento odontológico necessário. Caso o cariostático associado à correta escovação convencional 

apresente melhor efeito em relação apenas a escovação específica, as crianças não tratadas por está 

técnica terão a oportunidade de receber também a técnica de melhor desempenho. Se identificado 

qualquer problema ou inferioridade significativa de um dos grupos, a pesquisa poderá ser suspensa e 

o melhor tratamento garantido à criança. Para os que não participarem da pesquisa, o atendimento 

odontológico pelo município continuará sendo garantido. 

O responsável pelo participante terá escolha em não participar da pesquisa, tendo a 

possibilidade de retirar seu consentimento posteriormente, caso mude de opinião por qualquer 

motivo. A criança será acompanhada por 18 meses e se necessário, o responsável poderá entrar em 

contato com os pesquisadores para tirar dúvidas e relatar qualquer ocorrência.  

Não será revelada, sob nenhuma hipótese, a identidade do participante bem como de seu 

responsável, mesmo na divulgação dos resultados. Os resultados obtidos serão publicados, 

independentemente de serem favoráveis ou não. Os pesquisadores garantem o caráter confidencial 

das informações. 

Havendo qualquer problema ou dúvida durante a realização da pesquisa, a professora 

Mariana Minatel Braga, responsável pela pesquisa, pode ser encontrado pelo telefone 11-992014818 

ou no Departamento de Odontopediatria, pelo telefone 11-39017835. Eventuais dúvidas poderão ser 
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esclarecidas pelas pesquisadoras responsáveis, na própria sede da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo – FOUSP – sito à Av. Lineu Prestes 2227, 05508-000 São Paulo. Dúvidas 

sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP, (Av. 

Lineu Prestes 2227 | 05508-000 | São Paulo/SP | (11) 30917960 | e-mail cepfo@usp.br).  

 

 

 

 

_____________________________ 

Profa. Dra. Mariana Minatel Braga 

CRO SP 81102 

 

Consentimento pós-informação 

Eu,__________________________________, de RG __________________, certifico que fui 

esclarecido pelas pesquisadoras sobre todos os itens descritos do estudo “Custo-eficácia e 

aceitabilidade do diamino fluoreto de prata a 30%, na paralisação de lesões de cárie em esmalte de 

molares em erupção: um estudo clínico randomizado” descrito e dúvidas que apresentei e concordo 

com a participação do meu filho/minha filha, o(a) menor ____________________, por qual sou 

responsável legal, participe de forma voluntária desta pesquisa. Informo também ter recebido uma 

cópia desse documento. 

 

Declaro que, em caso de necessidade de uso de dados decorrentes dessa pesquisa para outras 

pesquisas: 

( ) NÃO autorizo a utilização de dados em outra pesquisa.  

( ) SIM autorizo a utilização de dados ou em outra pesquisa 

Se a resposta for SIM, para utilizar esses dados em outra pesquisa, declaro que:  

( ) NÃO quero ser consultado da utilização dos dados de meu/minha filho(a) em outra pesquisa, 

desde que a nova pesquisa seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

( ) SIM quero ser consultado da utilização dos dados de meu/minha filho(a) em outra pesquisa 

 

 

Barueri, ___  de ________ de 20___. 

 

Nome do responsável: 
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APÊNDICE B – Ficha de registro de tempo e custo 
 
 

Tempo da orientação de escovação: ___  Tempo da aplicação do DFP:___ 

 

 
Data: _____ / _____ / ______ 

 

Material 

Álcool 70 (50 ml = 1 copinho de 
café) 

 Pote Dappen (unidade)  Sobreluva (unidade) 
 

Avental descartável (unidade)  Gaze (1 compressa)  Sugador (unidade)  

Babador (unidade)  Guardanapo (unidade)  
Touca/gorro descartável 
(unidade) 

 

Canudo para seringa tríplice 
(unidade) 

 Luva descartável (1 par)  Vaselina (1 cm) 
 

Cariostático (gota)  
Máscara descartável 
(unidade) 

 Abridor de boca (unidade) 
 

Envelope 190 x 370 mm 
(unidade) 

 Microbrush (unidade)  Macromodelo (unidade) 
 

Envelope 90 x 260 mm 
(unidade) 

 Pasta de dente (1 cm)  Computador (unidade) 
 

Escova de dente (unidade)  
Pasta profilática (1 cm) 
 

 Espelho de mão (unidade) 
 

Escova para profilaxia (unidade)  Bandeja (unidade)    

Espátula de madeira (unidade)  Jogo clínico (unidade)    

Filme PVC (30 cm)  
Rolete de algodão 
(unidade) 

  
 

Fio dental (10 cm)  
Saquinho de geladinho 
(unidade) 
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APÊNDICE C – Ficha de registro da adesão do participante 

 
 
 
 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

UNIVERIDADE DE SÃO PAULO – FOUSP 

 

 

PARA OS PACIENTES 

 

1. Você gostou de escovar os dentes do jeito que foi ensinado? 

( ) Sim   ( ) Não   ( ) Indiferente 

 

2. Você teve dúvidas quanta a técnica ensinada? Se sim quais 

( ) Sim  ( ) Não  

Quais_________________________________________________________ 

 

3. Você gostou da sensação de ter os dentes limpos após realizar a escovação? 

( ) Sim   ( ) Não   ( ) Indiferente 
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APÊNDICE D – Questionário socioeconômico 
 

NOME:________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

SEXO: (   )  Masculino    (   )  Feminino      DATA DE NASCIMENTO: ___ / ___ / ___ 

TELEFONE CASA: (____) ___________ TELEFONE MÃE:(__) ________________ 

TELEFONE PAI: (____ ) _________________________ 

E-MAIL: ______________________________ 

RESPONSÁVEL: _____________________________________________________ 

 

1. Você considera seu filho da raça: 

0.(   ) Branca     1.(   ) Negra     2.(   ) Pardo     3.(   ) Índio     4.(   ) Oriental  

2. Seu filho mora com:   0.(   ) Pai e mãe     1.(   ) Só com a mãe     2.(   ) Só como pai     3.(   ) Outros  

3. Quantos cômodos têm a casa (exceto banheiro)? _______________________  

4. Quantas pessoas moram na casa: ____________  

5. Renda familiar: __________________ Reais  

6. O pai trabalha?     0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

7. A mãe trabalha?     0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

8. A mãe estudou até: 

0.(   ) Não estudou     1.(   ) 1º grau incompleto     2.(   ) 1º grau completo     3.(   ) 2º grau 

incompleto     4.(   ) 2º grau completo     5.(   ) Faculdade incompleta     6.(   ) Faculdade completa 

9. O pai estudou até: 

0.(   ) Não estudou     1.(   ) 1º grau incompleto     2.(   ) 1º grau completo     3.(   ) 2º grau 

incompleto     4.(   ) 2º grau completo     5.(   ) Faculdade incompleta     6.(   ) Faculdade completa 

10. Você diria que a saúde dos dentes, lábios, maxilares e boca do seu filho é:  

0.(   ) Excelente     1.(   ) Muito boa     2.(   ) Boa     3.(   ) Regular     4.(   ) Ruim  

11. Comparado com as outras crianças que seu filho convive, você diria que a saúde dos dentes, 

lábios, maxilares e boca do seu filho é:  

0.(   ) Melhor que a deles     1.(   ) Pior que a deles     2.(   ) Igual a deles  

12. Procurou dentista nos últimos 6 meses?     0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

13. Motivo da última consulta: 

0.(   ) Dor de dente     1.(   ) Dor na boca     2.(   ) Batidas/Quedas     3.(   ) Rotina     4.(   ) Outros: 

_______ 

14. Tipo de serviço que você levou seu filho na última consulta:  

0.(   ) Dentista particular     1.(   ) Dentista público (posto de saúde, faculdade, escola)     2. Não 

levou 

15. Você visitou alguém da sua família ou alguém da sua família visitou você nos últimos 12 meses?  

0.(   ) Não     1.(   ) Sim, menos de uma vez por mês     2.(   ) Sim, pelo menos uma vez por mês 
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3.(   ) Sim, mais de uma vez por mês pelo menos  

16. Você visitou algum amigo/vizinho) ou algum amigo/vizinho visitou você nos últimos 12 meses?  

0.(   ) Não     1.(   ) Sim, menos de uma vez por mês     2.(   ) Sim, pelo menos uma vez por mês 

3.(   ) Sim, mais de uma vez por mês pelo menos  

17. Você frequentou algum clube nos últimos 12 meses?  

0.(   ) Não     1.(   ) Sim, menos de uma vez por mês     2.(   ) Sim, pelo menos uma vez por mês 

3.(   ) Sim, mais de uma vez por mês pelo menos  

18. Você foi a algum cinema ou teatro nos últimos 12 meses?  

0.(   ) Não     1.(   ) Sim, menos de uma vez por mês     2.(   ) Sim, pelo menos uma vez por mês 

3.(   ) Sim, mais de uma vez por mês pelo menos  

19. Você participa ou participou de alguma sociedade de amigos de bairro ou grupo comunitário nos 

últimos 12 meses?    0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

20. Você participa ou participou de alguma organização ou grupo como voluntário nos últimos 12 

meses?     0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

21. Você participa ou participou de algum grupo relacionado a atividades escolares de seus filhos? 

0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

22. Você assiste os noticiários na TV?  

0.(   ) Sim, todos os dias     1.(   ) Sim, quase todos os dias     2.(   ) Sim, raramente     3. (   ) Não, 

nunca  

23. Você lê jornais?  

0.(   ) Sim, todos os dias     1.(   ) Sim, quase todos os dias     2.(   ) Sim, raramente     3. (   ) Não, 

nunca  

24. A criança escova os dentes? 0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

25. Quantas vezes ao dia ela escova o dente: 

0.(   ) 1 vez por dia     1.(   ) 2 vezes por dia     2.(   ) 3 vezes por dia     3.(   ) Mais que 3 vezes por 

dia  

26. Quem escova os dentes da criança:     0.(   ) Pais ou cuidador     1.(   ) A criança mesma  

27. A criança utiliza pasta de dente para escovar os dentes?     0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

28. Qual pasta de dente ela utiliza? _______________________________  

29. A criança usa fio dental?     0.(   ) Não     1.(   ) Sim  

30. Quantas vezes ao dia ela usa o fio dental? 

0.(   ) 1 vez/dia     1.(   ) 2 vezes/dia     2.(   ) 3 vezes/dia     3.(   ) Mais que 3 vezes/dia     4. (   ) Não 

usa  

31. Quem passa o fio dental na criança?  0.(   ) Pais ou cuidador  1.(   ) A criança mesma   2. (   ) Não 

usa 

32. De onde vem a água que a criança bebe? 

0.(   ) Encanada (filtrada)     1.(   ) Poço     2.(   ) Mineral     3.(   ) Não sabe  



111 

 

 

Declaro que as respostas acima são verdadeiras. 
São Paulo, _____ / _____ / 2014. 

_________________________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

33. Realizou alguma aplicação de flúor no consultório no último ano?  

0.(   ) Não     1.(   ) Uma vez     2.(   ) 2 vezes     3.(   ) 3 vezes     4.(   ) Mais de 3 vezes     5.(   ) Não 

sabe 

34. Com que frequência seu/sua filho(a) come os seguintes alimentos? 

 0. Todos os dias ou 

quase todos os dias 

1. As vezes durante a 

semana 

2. Nunca ou raramente 

Pratos quentes    

Saladas/Vegetais    

Pão    

35. Com que frequência seu/sua filho(a) come os seguintes lanches? 

 0. Todos os dias ou 

quase todos os dias 

1. As vezes durante a 

semana 

2. Nunca ou raramente 

Balas ou Doces    

Batata Frita    

Refrigerante    

Chocolate    

Bolacha 

recheada 

   

Toddynho    

Bolo    

36. Comparando com seu/sua filho (a), você acha que outras as crianças da mesma idade comem 

doces e salgadinhos:  

0.(   ) Menos que seu filho(a)     1.(   ) Igual seu filho(a)     2.(   ) Mais que seu filho(a)  

37. Quanto você acha que gasta por semana comprando doces, refrigerantes ou salgadinhos para 

seu/sua filho (a)?     _________________________________ Reais.  

 

38. Seu filho tem algum problema de saúde?  

0.(   ) Não     1.(   ) Sim. Qual?_________________________________________  

39. Seu fillho já tomou anestesia no médico ou no dentista?  

0.(   ) Não     1.(   ) Sim     2.(   ) Não sei  

40. Se ele já tomou anestesia, teve alguma reação? 

0.(   ) Não     1.(   ) Sim     2.(   ) Não sei     3. (   ) Nunca foi anestesiado 
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APÊNDICE E – Documento destinado à outros profissionais 

 

 

                                    FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

UNIVERIDADE DE SÃO PAULO – FOUSP 

 

São Paulo, ________ de ___________________de 201______. 

Caro(a) colega: 

O paciente ______________________________________________________, com o consentimento 

e autorização de seu responsável, está participando da pesquisa “Custo-eficácia e aceitabilidade do 

diamino fluoreto de prata a 30%, na paralisação de lesões de cárie em esmalte de molares em 

erupção: um estudo clínico randomizado”, o qual mediante aprovação pelo Comitê de Ética pelo 

parecer 140/11, realizada pela aluna pesquisadora Luciana Pion Antonio, sob orientação da Profa. 

Dra. Mariana Minatel Braga, junto ao Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da FOUSP. Por 

assim ser, pediríamos que não fossem realizadas quaisquer intervenções nas faces oclusais 

especificadas abaixo, as quais foram submetidas à intervenção e serão acompanhadas ao longo do 

tempo; não se fazendo qualquer ressalva com relação à realização de procedimentos em outros 

dentes.  

  

 

 
Estamos disponíveis para esclarecimentos no Departamento de Ortodontia e Odontopediatria – 
Fones: (11) 3091 7835 ou (11) 3091 7814. 

 

Atenciosamente,   

 
      

      ____________________          __________________ 

    Pesquisadora                                                               Orientadora 

        Luciana Pion Antonio                                         Dra. Mariana Minatel Braga 

   CRO/SP 98137                               CRO/SP 81102 

 

Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária – São Paulo/SP 

Departamento de Ortodontia e Odontopediatria 

 

16 26 36 46 

Oclusal Oclusal Oclusal Oclusal 
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APÊNDICE F – Ficha clínica 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 
 

Nome:  ___________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Telefone: ( ____ ) ____________________Data de Nascimento: ___ / ___ / ___ 

Responsável: ________________________________________________________ 

Examinador:________________________________________Data:____/____/____ 

EXAME VISUAL DE CÁRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: ____ P: ____ O: ____ CPO-D: __                 c: ____ e: ____ o: ____ ceo-d: __ 

 

Mancha branca ativa em superfície lisa?  (   ) Não  (   ) Sim. Quantas? ___________ 

 

BIOFILME VISÍVEL NAS VESTIBULARES DOS MOLARES A SEREM TRATADOS 

  

    

 

BIOFILME VISÍVEL NA OCLUSAL DOS MOLARES A SEREM TRATADOS 

  

    

 

 

GRAU DE ERUPÇÃO 

  

  

16 26 36 46 

    

16 26 36 46 

    

16 26 36 46 

    

 

Nº _________ 

1. Edema e coloração avermelhada do tecido 

gengival.  

2. Sangramento gengival à sondagem.  

3. Sangramento gengival espontâneo. 

0. Ausência de biolfime visível. 

1. Biofilme não visível, mas removido do sulco com a sonda.  

2. Biofilme visível após secagem. 

3. Biofilme abundante, visível mesmo sem secagem.  

0. Ausência de biolfime visível. 

1. Biofilme visível, mas difícil de identificar, melhor verificado 

após secagem.  

2. Biofilme visível e facilmente identificável, mesmo sem 

secagem. 

0.. 

1. Aparecimento de algum(as) parte(s) da oclusal. 

2. Superfície oclusal livre de gengiva. 

3.Oclusão funcional/Firme contato com antagonista.  
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APÊNDICE G – Ficha para avaliação da escovação 

 
 
 
 

Avaliação da Escovação 
 
 
- Paciente fez a técnica correta? 
 
 * número de repetições (mínimo=5 vezes)?    (    )sim     (    )não 
 
 * posicionamento? (    ) sim   (    ) não 
 
 
 
- Necessidade de reorientar?  (    ) sim   (    ) não 
 
 
 

Tempo de reorientação: ___________________ 
Operador: _______________________ 

Data: ____________________ 
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APÊNDICE H – Escala VAS para satisfação dos responsáveis 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

UNIVERIDADE DE SÃO PAULO – FOUSP 

 

 Retorno de 6 meses       

 

São Paulo, ________ de ___________________de 201_. 

Senhores pais/responsáveis 

Comunicamos que seu filho(a) ______________________________________, 

foi avaliado e recebeu todo o atendimento odontológico necessário em nossa 

unidade montada em trailer, no Complexo Educacional Carlos Osmarinho da Silva. 

Além disso, seu filho(a) recebeu orientações de higiene bucal, devendo 

escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. 

É de grande importância para nós saber a satisfação dos senhores frente ao tratamento 

realizado em seu filho(a). Pedimos, por gentileza, ao senhores que observem a boca de seus filhos e 

assinalem a satisfação do tratamento de 0 a 10, sendo 0 o pior índice do tratamento e 10 o melhor 

índice do tratamento: 

 

 
Caso julguem necessário, os senhores poderão escrever observações sobre o tratamento 

realizado em seu filho(a): 

 

 

 

 

Grata por sua compreensão, 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Mariana Minatel Braga 
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APÊNDICE I – Questionário sobre a percepção da estética e saúde bucal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: ________________________________________________________ 
 

Parte I - Questionário dos adolescentes sobre a aparência dos seus dentes 

Instruções de preenchimento: 

 Isto não é uma prova, e não existem respostas certas ou erradas, pois este questionário 
pergunta sobre sua OPINIÃO a respeito dos seus próprios dentes; 

 Tudo o que você precisa fazer é marcar apenas uma alternativa (aquela com a qual você mais 
concorda), não deixando nenhuma questão em branco. 
 

1. Durante os últimos meses, o quanto a aparência dos seus dentes incomodou você? 
Muito                      Um pouco                  Muito pouco                Nada                   Não sei 
 

2. Durante os últimos dois meses, o quanto a aparência dos seus dentes deixou você 
preocupado(a)? 

       Muito                      Um pouco                  Muito pouco                Nada                    Não sei 
  
3. Durante os últimos dois meses, o quanto a aparência dos seus dentes impediu você de sorrir 
espontaneamente? 

       Muito                      Um pouco                  Muito pouco                Nada                   Não sei 
 
4. Por favor, classifique seus dentes de acordo com a descrição abaixo e indique se a situação 

preocupa você: 
A. Meus dentes estão: 

       Muito bons 
       Levemente bons                                                   Estou preocupado(a) por causa 
disso: 
       Nem bons nem desagradáveis                                          Sim                 Não 
      Levemente desagradáveis 
       Muito desagradáveis 
 

B. Meus dentes estão: 
       Muito alinhados 
       Levemente alinhados                                          Estou preocupado(a) por causa 
disso: 
       Nem alinhados nem tortos                                                Sim                  Não 
       Levemente tortos 
       Muito tortos 

 
C. Meus dentes estão: 

       Muito brancos 
       Levemente brancos                                            Estou preocupado(a) por causa disso: 
       Nem brancos nem manchados                                          Sim                 Não 
       Levemente manchados 
       Muito manchados 
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D. Meus dentes estão: 
       Muito saudáveis 
       Levemente saudáveis                                         Estou preocupado(a) por causa 
disso: 
       Nem saudáveis nem doentes                                            Sim                   Não 
       Levemente doentes 
       Muito doentes 

 
5. Por favor, diga o quanto você concorda com a frase: “a cor dos dentes do meu filho(a) é 

agradável e bonita”. 
        Concordo totalmente                                                  Concordo 
        Nem concordo nem discordo                                    Discordo 
        Discordo totalmete 
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ANEXO A – Diretrizes do Consort para estudos randomizados de tratamento não farmacológico 

 

Checklist of Items for Reporting Trials of Nonpharmacologic Treatments* 

Section Item 
Standard CONSORT 

Description 

Extension for 

Nonpharmacologic Trials 

Reported 

on Page 

No. 

Title and abstract† 1 
 

How participants were 
allocated to interventions 
(e.g., “random allocation,” 
“randomized,” or “randomly 
assigned”) 

In the abstract, description of 
the experimental treatment, 
comparator, care providers, 
centers, and blinding status 

02 

Introduction     

Background 2 Scientific background and 

explanation of rationale 
 03 

Methods     
Participants† 3 Eligibility criteria for 

participants and the settings 
and locations where the 
data were collected 

When applicable, eligibility 
criteria for centers and those 
performing the interventions 

05 

Interventions† 4 Precise details of the 
interventions intended for 
each group and how and 
when they were actually 
administered 

Precise details of both the 
experimental treatment and 
comparator  

06 

 4A  Description of the different 

components of the interventions 

and, when applicable, 

descriptions of the procedure for 

tailoring the interventions to 

individual participants 

06 

 4B  Details of how the interventions 

were standardized 

06 

 4C  Details of how adherence of 
care providers with the 
protocol was assessed or 
enhanced 

06 

Objectives 5 Specific objectives and 
hypotheses 

 04 

Outcomes 6 Clearly defined primary and 
secondary outcome 
measures and, when 
applicable, any methods 
used to enhance the quality 
of measurements (e.g., 
multiple observations, 
training of assessors) 

 09 

Sample size† 7 How sample size was 
determined and, when 
applicable, explanation of 
any interim analyses and 
stopping rules 

When applicable, details of 
whether and how the 
clustering by care providers 
or centers was addressed 

04 

Randomization– 
sequence 
generation† 

8 Method used to generate 
the random allocation 
sequence, including details 
of any restriction (e.g., 
blocking, stratification) 

When applicable, how care 
providers were allocated to 
each trial group 

06 
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Allocation 
concealment 

9 Method used to implement 
the random allocation 
sequence (e.g., numbered 
containers or central 
telephone), clarifying 
whether the sequence was 
concealed until interventions 
were assigned 

 06 

Implementation 10 Who generated the 
allocation sequence, who 
enrolled participants, and 
who assigned participants to 
their groups 

 08 

Blinding 

(masking)† 
11A 
 

Whether or not participants, 
those administering the 
interventions, and those 
assessing the outcomes 
were blinded to group 
assignment 

Whether or not those 
administering co-
interventions were blinded to 
group assignment 

08 

 11B  If blinded, method of blinding 
and description of the 
similarity of interventions† 

48 

Statistical 

methods† 
12 Statistical methods used to 

compare groups for primary 
outcome(s); methods for 
additional analyses, such as 
subgroup analyses and 
adjusted analyses 

When applicable, details of 
whether and how the 
clustering by care providers 
or centers was addressed 

11 

Results     
Participant flow† 13 Flow of participants through 

each stage (a diagram is 
strongly recommended)---
specifically, for each group, 
report the numbers of 
participants randomly 
assigned, receiving intended 
treatment, completing the 
study protocol, and 
analyzed for the primary 
outcome; describe 
deviations from study as 
planned, together with 
reasons 

The number of care providers 
or centers performing the 
intervention in each group 
and the number of patients 
treated by each care provider 
or in each center 

12 

Implementation 
of intervention† 

New 
item 

 Details of the experimental 

treatment and comparator as 

they were implemented 

n.d.a. 

Recruitment 14 Dates defining the periods 
of recruitment and follow-up 

 15 

Baseline data† 15 Baseline demographic and 
clinical characteristics of 
each group 
 

When applicable, a description 

of care providers (case volume, 

qualification, expertise, etc.) and 

centers (volume) in each group 

12 

Numbers 
analyzed 

16 Number of participants 
(denominator) in each group 
included in each analysis 
and whether analysis was 
by “intention-to-treat”; state 
the results in absolute 
numbers when feasible 
(e.g., 10/20, not 50%) 

 12 
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Outcomes and 
estimation 

17 For each primary and 
secondary outcome, a 
summary of results for each 
group and the estimated 
effect size and its precision 
(e.g., 95% confidence 
interval)  

 12 

Ancillary 
analyses 

18 Address multiplicity by 
reporting any other analyses 
performed, including 
subgroup analyses and 
adjusted analyses, 
indicating those prespecified 
and those exploratory 

 12 

Adverse events 19 All important adverse events 
or side effects in each 
intervention group 

 n.d.a. 

Discussion     
Interpretation† 20 Interpretation of the results, 

taking into account study 
hypotheses, sources of 
potential bias or imprecision, 
and the dangers associated 
with multiplicity of analyses 
and outcomes 

In addition, take into account 
the choice of the comparator, 
lack of or partial blinding, and 
unequal expertise of care 
providers or centers in each 
group 

24 

Generalizability† 21 Generalizability (external 
validity) of the trial findings 

Generalizability (external 
validity) of the trial findings 
according to the intervention, 
comparators, patients, and 
care providers and centers 
involved in the trial 

16 

Overall 
evidence 

22 General interpretation of the 
results in the context of 
current evidence 

 18 

*Additions or modifications to the CONSORT checklist. CONSORT = Consolidated 
Standards of Reporting Trials. 
†This item was modified in the 2007 revised version of the CONSORT checklist. 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado 
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