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RESUMO 

 

 

Silveira ADS. Efeito de diferentes materiais no selamento de lesões cariosas de 
sulcos e fóssulas sem cavitação clínica: um ensaio clínico, controlado e 
randomizado [tese]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2013. Versão 
Corrigida. 
 
 
Este estudo procurou verificar o efeito de dois selantes no tratamento de lesões 

cariosas não cavitadas em dentina, no que diz respeito à progressão da cárie na 

superfície oclusal de molares permanentes, em adolescentes com idades entre 11 e 

15 anos. A amostra do estudo constituiu-se de 28 dentes: 14 selados com selante 

resinoso (Fluroshield®, Denstply), no grupo Gres, e 14 selados com selante 

ionomérico (RIVA Protect®, SDI), no grupo Gciv. A avaliação dos desfechos se deu 

por meio da análise dos exames radiográficos inicial e após 12 meses de 

acompanhamento; através de dois métodos: avaliação radiográfica qualitativa e 

quantitativa. A análise qualitativa foi realizada por um único examinador 

devidamente calibrado (Kappa = 0,837) com o uso de negatoscópio em sala escura 

e lupa de aumento 10x, e considerou como sucesso do tratamento a regressão ou 

paralisação da lesão; e insucesso, a evolução da lesão cariosa. A análise 

quantitativa se deu por meio da comparação entre os coeficientes de densidade 

radiográfica obtidos através do software DIGORA®, observando aumento (sucesso) 

ou diminuição (insucesso) dos coeficientes de densidade. Após a avaliação 

qualitativa, observou-se sucesso do tratamento em 64,3% dos casos (n=9) do grupo 

Gciv e 85,7% (n=12) do grupo Gres, sem diferença estatística entre os grupos 

(p=0,39). A avaliação quantitativa mostrou que no Gres foi observado um aumento 

significante dos coeficientes de densidade (p=0,003) e no Gciv se observou uma 

estabilidade dos coeficientes após 12 meses (p=0,49). Desta forma, pode-se concluir 

que, nas condições deste estudo, o uso de selantes de sulcos e fóssulas mostrou-se 

eficaz no tratamento de lesões cariosas. 

 

 

Palavras-chave: Cárie dentária. Selantes de fóssulas e fissuras. Ensaio clínico. 



  
 

ABSTRACT 

 

 

Silveira ADS. Effect of different sealant materials on the treatment of occlusal pits 
and fissures caries lesions without clinical cavity: a controlled randomized clinical trial 
[thesis]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2013. Versão Corrigida. 
 
 
This study examined the effect of two sealants in the treatment of non-cavitated 

occlusal carious lesions, regarding to the progression or arresting of the lesions in 

permanent molars in adolescents 11 to 15 years age. The sample consisted of 28 

teeth: 14 sealed with resin-based sealant (Fluroshield®, Denstply), Gres group, and 

14 sealed with glass ionomer sealant (RIVA Protect®, SDI), Gciv group. Caries 

progression was monitored by radiographic examination, using two methods: 

qualitative and quantitative trough radiographic evaluation. Qualitative analysis was 

performed by a single calibrated examiner (Kappa = 0.837) using light box in a 

darkened room and 10x magnifying glass, and considered as success treatment the 

regression or interruption of the injury caries, and failure treatment, the evolution of 

the lesion carious. Quantitative analysis occurred by comparing the radiographic 

density coefficient obtained through software DIGORA®, observing increased 

(success) or decreased (failure) of the coefficients. After the qualitative evaluation, it 

was observed success of treatment in 64.3% (n = 9) of Gciv group and 85.7% (n = 

12) on Gres group, with no statistical difference between the them (p=0,39). The 

quantitative analysis showed in Gres group a significant increase in the density 

coefficient (p = 0.003) and in the Gciv group the stability of coefficients after 12 

months (p = 0.49). It can be concluded that under the conditions of this study, the use 

of sealants proved to be effective in the treatment of occlusal carious lesions.  

 

 

Keywords: Dental caries. Pit and fissure sealants. Clinical trial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Conceito de odontologia minimamente invasiva tem gerado impacto direto 

na forma de tratamento das lesões de cárie. A preservação de estrutura dentária 

tornou-se o foco desta filosofia (Bader; Shugars, 2006) de forma que os tratamentos 

não invasivos, que não incluem o uso de instrumentos rotatórios, emergem na pauta 

da pesquisa científica e, inclusive, possuem melhor aceitação por parte dos 

pacientes (Domejean-Orliaguet et al., 2004; Traebert et al., 2007; Featherstone, 

2008). 

Neste sentido, já é sabido que lesões não cavitadas em esmalte (lesões 

incipientes que aparecem clinicamente como manchas brancas) podem ser tratadas 

não invasivamente, uma vez que a literatura reconhece a possibilidade de 

paralisação e remineralização das mesmas com determinados procedimentos 

conservadores (Domejean-Orliaguet et al., 2004; Traebert et al., 2007; Featherstone, 

2008). Aplicações tópicas de flúor (Oliveira et al., 2004), selamento da lesão por 

meio de selante de fóssulas e fissuras (Gomez et al., 2005), ou de cimento de 

ionômero de vidro (CIV) (Yamamoto et al., 2005), além do uso de dentifrícios 

fluoretados associados à orientação de higiene bucal (Zhang et al., 2003; Garcia-

Godoy; Hicks, 2008) são os principais meios não-operatórios empregados no 

tratamento deste tipo de lesão em esmalte.  

Por outro lado, quando se trata de lesões de cárie de dentina, ainda se vê 

recomendações para o tratamento operatório com o uso de instrumentos rotatórios 

(Chong et al., 2003; Murdoch-Kinch; McLean, 2003; Brostek, 2004) por se duvidar da 

possibilidade de paralisação deste tipo de lesões cariosas apenas com o selamento 

das mesmas. Entretanto, Mertz-Fairhurst et al. (1998) comprovaram, após 10 anos 

de observação, que pequenas lesões cariosas, mesmo já cavitadas e localizadas em 

dentina, podem ser paralisadas sem remoção de dentina infectada, através do 

vedamento da cavidade com material adesivo. Da mesma forma, mais 

recentemente, Borges et al. (2010) demonstraram, durante acompanhamento de 12 

meses, que lesões de cárie de sulco ou fóssula, sem cavitação visível em esmalte, 

com comprometimento dentinário podem ser controladas mediante selamento 

através de um selante resinoso. 
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Vale salientar que lesões de cárie visivelmente não cavitadas possuem uma 

delgada camada de esmalte (zona superficial) separando a dentina do contato com 

o meio bucal (Silverstone, 1973; Featherstone, 2008). Dessa forma, ao mesmo 

tempo em que não ocorre o contato direto do biofilme dentário com a lesão de 

dentina, pode ocorrer a difusão de substâncias como íons fluoretos para o interior da 

lesão, o que interfere no metabolismo dos microrganismos, com consequente poder 

antibacteriano, além do efeito remineralizador (Marquis et al., 2003; Sheng; Marquis, 

2006). Na ausência de uma quantidade relevante de microrganismos, pela 

eliminação do contato direto com o biofilme bucal, o processo carioso pode ser 

impedido de continuar (Balakrishnan et al., 2000). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo versará acerca de alguns aspectos de interesse relacionados ao 

objeto de estudo deste projeto como a cárie dentária, seu diagnóstico e tratamento, 

bem como as técnicas de selamento de lesões cariosas em dentina.  

 

 

 Alguns aspectos de interesse com relação à cárie dentária 2.1

 

 

O processo pelo qual a cárie se desenvolve pode ser facilmente descrito 

como uma dinâmica onipresente, uma vez que a todo o momento a estrutura 

dentária está passando por trocas iônicas com o biofilme dentário. É exatamente a 

manutenção do equilíbrio desta relação dinâmica o fator necessário para a saúde 

bucal, que se dá através do controle da ingestão de açúcar e da desorganização do 

biofilme através da escovação (Mertz-Fairhurst et al., 1998; Fejerskov, 2004; Kidd, 

2004; Pitts, 2004). Desta forma, a orientação de higiene bucal e o controle da cárie 

por métodos não invasivos deve ser uma opção de tratamento preventivo a ser 

seguida pelo clínico. 

Em todo o mundo, 60-90% das crianças em idade escolar e quase 100% dos 

adultos têm cáries dentárias (World Health Organization, 2013). Este fato tem 

colocado esta doença no foco de atenção dos que praticam uma Odontologia cada 

vez mais conservadora, priorizando a mínima intervenção, a fim de manter a 

integridade dos elementos dentais nas arcadas, ao invés do tratamento restaurador 

convencional, que preconiza uma abordagem restauradora e mais invasiva das 

lesões de cárie, fragilizando os elementos dentais (Kramer et al., 2003). 

Particularmente, a cárie oclusal se caracteriza pela formação de uma lesão 

com formato de dois triângulos unidos pela base. Em esmalte, o triangulo tem seu 

ápice voltado para a superfície externa do dente, seguindo a orientação dos prismas 

de esmalte, e a base para o limite amelo-dentinário. Em dentina, a lesão tem 

orientação inversa, ou seja, na forma de um triangulo invertido. Esta conformação 

faz com que a lesão em esmalte possa passar pelo processo de remineralização 

enquanto a dentina permanece sofrendo o efeito dos ácidos bacterianos. 
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 A lesão cariosa, mesmo que ainda em esmalte, é capaz de provocar reações 

de defesa no complexo dentino-pulpar, provocando a esclerose dos tecidos 

dentinários subjacentes ao esmalte agredido, com consequente mineralização do 

espaço peritubular e calcificação do processo odontoblástico. Ao atingir a junção 

amelo-dentinária, o primeiro sinal clínico de desmineralização da dentina pode ser 

visto através da descoloração deste tecido em tom acastanhado, visível sob o 

esmalte (Consolaro, 1996; Oliveira; Alves, 1997; Maltz; Carvalho, 1999; Hebling, 

2003; Pinheiro et al., 2009). 

Ainda com relação à bioquímica da cárie, o comprometimento da dentina tem 

uma atividade diferenciada da observada quando a cárie se encontra em esmalte. A 

estrutura particular da dentina com composição diferente e maior permeabilidade, 

faz com que o processo carioso se difunda de maneira mais agressiva neste tecido. 

Com o avanço da lesão cariosa para o interior da dentina com consequente infecção 

dos túbulos dentinários, ocorre a formação de uma zona de desmineralização 

avançada assumindo a forma de um cone invertido, afinando à medida que se 

aproxima da parede pulpar. Se não tratada poderá progredir e futuramente 

comprometer a polpa dentária (Daculsi et al., 1987; Frank, 1990; Bjorndal; Mjor, 

2001; Hebling, 2003). 

 

 

2.1.1 Cárie dentária em superfície oclusal: da “cárie oculta” à atualidade  

 

 

A anatomia de fóssulas e fissuras facilita o acúmulo de biofilme na superfície 

dentária, sobretudo durante o processo de erupção, uma vez que, abaixo do plano 

oclusal, esta superfície tem seu acesso dificultado durante o processo de 

escovação. Além disso, não participa do processo mastigatório e não está acessível 

à limpeza realizada naturalmente pela mucosa jugal, língua e saliva. Essas 

características tornam as superfícies oclusais mais susceptíveis à ocorrência da 

cárie, sobretudo tratando-se de molares (Weerheijm et al., 1989; Ricketts et al., 

1997; Castro; Pimenta, 2002; Angnes et al., 2005). 

Geralmente, a progressão da lesão na dentina resulta no colapso parcial do 

esmalte, produzindo uma cavidade com mudanças na cor, na opacidade e presença 

de radiolucidez ao exame radiográfico abaixo da junção amelo-dentinária.  No 
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entanto, estudos recentes têm relatado a progressão da lesão na dentina sob o 

esmalte de superfície aparentemente intacta, dificultando a detecção de lesões na 

dentina pelos métodos clínicos convencionais, sendo este tipo de lesão conhecida 

na época como “cárie oculta” (Creanor et al., 1990; Weerheijm et al., 1992; Ricketts 

et al., 1997; Castro; Pimenta, 2002). Este tipo de lesão recebeu este nome por se 

caracterizar como uma lesão cariosa em dentina sem cavitação em esmalte e, 

portanto não detectável ao exame clínico, no entanto, sua presença pode ser 

facilmente diagnosticada ao exame radiográfico (Weerheijm et al., 1997). 

A chamada “cárie oculta” foi discutida pela primeira vez em 1868 por Knapp 

que a descreveu como uma lesão em dentina com o esmalte hígido (Knapp, 1868). 

Mais de 50 anos depois, Hyatt descreveu a progressão destas lesões sem mostrar 

sinais clínicos de sua presença na face oclusal (Hyatt, 1931). E, mais recentemente, 

Weerheijm et al. (1989) descreveram este tipo de lesão como cáries em dentina sob 

esmalte hígido.  

Em 1988, Sawle e Andlaw compararam os dados clínicos e radiográficos de 

adolescentes com idade entre 14 e 16 anos, obtidos entre os anos de 1974 e 1982, 

com o objetivo de avaliar um possível aumento na dificuldade de diagnóstico das 

lesões de cárie com o passar dos anos. Essa análise demonstrou uma diminuição 

das lesões de cárie prontamente identificadas pelo exame clínico. Os autores 

associaram este resultado ao uso crescente de fluoretos que ajudaria a manter a 

integridade do esmalte sobre as lesões de cárie em dentina, dificultando o 

diagnóstico visual (Sawle; Andlaw, 1988). 

Em contrapartida, entre os anos de 1968-1969, foi realizado em estudo 

através da análise de radiografias interproximais de 515 adolescentes, com idade de 

15 anos, em duas comunidades na Holanda (Weerheijm et al., 1997). A comunidade 

de Tiel participou de um programa de fluoretação de água, sendo que as crianças 

desta comunidade foram expostas ao flúor (1,1 ppm) desde o seu nascimento até a 

coleta dos dados. A segunda comunidade, chamada Culemborg, não participou do 

programa. Ao contabilizar os dados, os pesquisadores perceberam que os 

habitantes de Culemborg (comunidade que não fazia parte do programa de 

fluoretação) tinham mais dentes com cárie em dentina com superfície dental hígida 

(24%) do que a comunidade de Tiel (17%); demonstrando que, provavelmente, não 

só o uso do flúor é responsável pela ocorrência de cárie sob superfície de esmalte 

hígido. 
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De fato, a “cárie oculta” é uma lesão clínica distinta com uma anatomia 

particular e uma composição bacteriana distinta também. É possível que um exame 

visual cuidadoso com limpeza da área e manutenção da área seca possibilite a 

detecção deste tipo de lesão e, desta forma, a chamada “cárie oculta” não existiria 

propriamente, seria apenas de difícil diagnóstico. Hoje se sabe que a um exame 

clínico detalhado, com boa iluminação, em superfície limpa e seca e o uso de 

métodos de diagnóstico auxiliares (exame radiográfico e fluorescência a laser) são 

suficientes para um diagnóstico preciso e a escolha do tratamento adequado 

(Ricketts et al., 1997; Weerheijm et al., 1997; Kidd; Fejerskov, 2005). 

Cáries com comprometimento dentinário sem cavitação clínica geralmente se 

apresentam como uma imagem escurecida sob as cúspides. Como não há 

cavitação, o comprometimento da dentina neste tipo de lesão pode ser confirmado, 

por exemplo, através da detecção de lesão radiolúcida sob o limite amelo-dentinário, 

vista ao exame radiográfico. Esse tipo de lesão quando aberta, encontra-se com 

tecido amolecido, infectado e com extensa destruição do tecido dentinário e com 

socavamento do esmalte superficial (Weerheijm et al., 1989). 

Creanor et al. (1990) avaliaram radiograficamente a presença de lesões de 

cárie não detectadas pelo método visual localizadas nas superfícies oclusais de 

molares e pré-molares, em adolescentes com idades entre 14 e 15 anos. Foram 

encontradas lesões de cárie com comprometimento da dentina em mais de 13% dos 

dentes considerados sadios pelo exame visual, demonstrando desta forma a 

importância da associação de métodos auxiliares de diagnóstico ao exame 

visual/táctil. 

Em 1992, Weerheijm et al. estabeleceram a frequência com que apareciam 

lesões de “cárie oculta” em primeiros e segundos molares de adolescentes, por meio 

de uma avaliação clínica e radiográfica. A distinção entre superfícies completamente 

hígidas e superfícies contendo áreas de desmineralização foi realizada através da 

alteração de coloração, variando de marrom ao branco. Após exame clínico e 

radiográfico de 359 pacientes, em um total de 2268 dentes, eles observaram que 

15% dos dentes considerados clinicamente hígidos mostraram radiolucidez nas 

radiografias; 17% dos dentes com pequena descoloração ou desmineralização 

mostraram radiolucidez nas radiografias e 19% das superfícies dentais que tinham 

selante apresentavam radiolucidez nas tomadas radiográficas (Weerheijm et al., 

1992). 
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Mais recentemente, o estudo de Meirelles (2006) procurou verificar a 

prevalência de cárie oculta por meio do exame clínico, radiográfico e do laser 

fluorescente (DIAGNOdent®). A amostra foi composta de 179 escolares de 12 a 15 

anos nos quais foram examinadas 1290 superfícies oclusais de molares 

permanentes. Os resultados deste estudo demonstraram que, para a amostra 

estudada, 30,6% dos dentes sem cavitação clínica apresentavam cárie em dentina. 

Assim, frente às características peculiares deste tipo de lesão, faz-se 

necessário realizar um diagnóstico eficaz de modo a se estabelecer a postura 

correta para o seu tratamento. 

 

 

 Métodos de Diagnóstico 2.2

 

 

Atualmente, novos métodos de diagnóstico têm sido estudados e 

aperfeiçoados para uma maior confiabilidade e exatidão. No entanto, os métodos 

mais utilizados na clínica odontológica para verificar a atividade e profundidade da 

lesão ainda são os exames radiográficos e o visual-táctil, com o uso de espelho e 

sonda exploradora de ponta romba (Espelid et al., 1994; Assunção, 1998; Ekstrand 

et al., 2001; Meirelles, 2006). 

Particularmente, as lesões de fossas e fissuras têm sido descritas na literatura 

como as de maior dificuldade de diagnóstico devido à sua complexidade anatômica 

e à dificuldade de higienização, comparada às superfícies lisas. Além disso, casos 

de cárie sob superfície aparentemente hígida têm sido relatados como de 

prevalência significante, o que requer mais cuidado por parte do cirurgião-dentista 

para um diagnóstico acertado bem como para a correta conduta terapêutica a ser 

realizada (Weerheijm et al., 1989; Ricketts et al., 1997; Castro; Pimenta, 2002; 

Angnes et al., 2005).  

Ainda no que concerne a lesões cariosas sem cavitação clinicamente 

detectável, a análise radiográfica se mostra como o método mais indicado na análise 

da progressão destas lesões (Espelid et al., 1994; Assunção, 1998; Ekstrand et al., 

2001; Angnes et al., 2005; Meirelles, 2006; Léda, 2010; Silveira et al., 2012). 

 A utilização do raio-X para detecção de lesão cariosa se dá pela diferença de 

radiolucidez entre os tecidos. Assim, um tecido mais mineralizado aparece no exame 
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radiográfico como uma área branca ou radiopaca, e um tecido mole aparece escuro 

ou radiolúcido. Ao exame radiográfico, uma lesão em dentina sob esmalte 

aparentemente hígido aparece como uma linha radiolúcida entre o esmalte (mais 

radiopaco) e a dentina sadia (radiolucidez intermediária), e por isso um cuidado 

especial deve ser tomado para se evitar erros de diagnóstico devido ao efeito “mach 

band” (ilusão de ótica devido a adjacência de uma área escura e outra clara, dando 

a impressão de haver uma área intermediária entre as duas zonas) (Lotto et al., 

1999). 

Por outro lado, o exame radiográfico convencional apresenta algumas 

limitações, como no que diz respeito à interpretação pelo examinador; ou ainda pela 

dificuldade da detecção de pequenas alterações no que diz respeito ao seu 

conteúdo mineral, essencial no caso de estudos longitudinais (Lorenzi, 2002; 

Oliveira, 2006; Nascimento, 2012).  

Como forma de superar estas dificuldades, novos métodos de análise da 

imagem radiográfica foram desenvolvidos. É o caso da radiografia digital obtida por 

meio de receptores eletrônicos que excluiriam o uso de filme (radiografia digital 

direta), ou ainda a digitalização do filme através de escâner com leitor de 

transparência (radiografia digital indireta). A radiografia digital permite manusear a 

imagem de forma que as informações radiográficas de interesse fiquem mais 

evidentes. Através deste método, é possível ainda alterar tonalidades de cinza, 

controlar o brilho e o contraste, ou determinar as densidades ópticas da imagem 

(Lorenzi, 2002; Oliveira, 2006). 

Através de softwares específicos com o Digora®, Image Tool® ou o VixWin®, 

os tons de cinza de uma radiografia podem ser quantificados e traduzidos em 

valores de densidade. No computador é possível detectar 256 tons de cinza, em 

uma escala que vai do 0, totalmente radiolúcido (preto) até o 255 que corresponde a 

uma área totalmente radiopaca (branca) (Lorenzi, 2002; Oliveira, 2006; Léda, 2010).  

Independente do método utilizado para diagnóstico, quando se faz necessária 

a comparação entre exames radiográficos, vários fatores devem ser observados 

como forma de possibilitar esta análise. É o caso do tempo de exposição, método de 

revelação, tipo de filme e o ângulo de incidência do feixe. No caso específico de 

estudos longitudinais, faz-se necessário controlar estes fatores como forma de evitar 

que estes se tornem elementos confusão (Oliveira, 2006; Rockenbach, 2006; Hesse 

et al., 2007; Alves, 2009; Léda, 2010). 
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 Tratamento de Lesões não Cavitadas 2.3

 

 

Segundo a literatura, lesões cariosas não cavitadas com comprometimento 

dentinário, ainda são reminiscentes de tratamento operatório com o uso de brocas 

apesar da tendência atual de odontologia minimamente invasiva (Consolaro, 1996; 

Oliveira; Alves, 1997; Chong et al., 2003; Murdoch-Kinch; McLean, 2003; Brostek, 

2004). 

O estudo realizado por Assunção e colaboradores (1998) avaliou a opinião 

de cirurgiões-dentistas quanto ao diagnóstico e tratamento de cárie na superfície 

oclusal de molares e pré-molares com extração indicada. O exame de microdureza 

foi o padrão-ouro. A pesquisa consistiu no exame de 20 elementos dentários sem 

cavitação, restauração ou selante, que foram examinados por 48 dentistas através 

do uso de espelho clínico com o auxílio de seringa tríplice e refletor. A pesquisa 

concluiu que não houve correlação entre o diagnóstico indicado pelos profissionais 

e o teste de microdureza, e os autores concluíram que há uma tendência dos 

profissionais em optarem por tratamento restaurador invasivo quando da 

observação de pigmentação na superfície oclusal. 

Nove anos depois, Coelho e colaboradores (2007) verificaram a tendência da 

aplicação de tratamentos invasivos quando na detecção de cárie em dentina pelo 

exame radiográfico. O estudo foi realizado com 25 examinadores entre professores 

e alunos concluintes do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Os sujeitos da pesquisa analisaram fotografias e radiografias de 

19 casos de cárie sem cavitação clínica, mas com comprometimento dentinário ao 

exame radiográfico.  Este estudo relatou que apenas 30% dos entrevistados 

optaram por tratamento não invasivo (seja pelo uso de selantes ou 

acompanhamento periódico), comprovando que a maioria (70%) tende a optar por 

tratamento invasivo, em detrimento de técnicas mais conservadoras. O fato de ser 

professor ou aluno não interferiu na opinião do entrevistado. 

Em estudo similar, Deery e colaboradores (2000) analisaram o diagnóstico e 

o plano de tratamento para cáries oclusais, optando-se pelo tratamento restaurador 

ou pelo uso de selantes. Cento e sessenta dentes permanentes posteriores com 

cáries oclusais em diferentes profundidades foram examinados por vinte e cinco 
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profissionais. Os autores concluíram que na dúvida sobre o diagnóstico, os 

profissionais não optam pelo uso de selantes como agente terapêutico.  

Em estudo realizado por Espelid e colaboradores (1994), 10 dentistas 

examinaram 84 dentes posteriores hígidos ou cariados através do exame visual e 

radiográfico. Em seguida, os pesquisadores realizaram o preparo cavitário para 

observar a presença de dentina cariada a fim de validar os exames anteriores.  

Observou-se que em 12% dos casos houve erro de diagnóstico com 67% de erros 

para cáries em esmalte e 38% de erros para lesões em dentina. Em conclusão, os 

autores verificaram uma alta prevalência de erros de diagnóstico com tendência a 

falso-positivos. 

A evolução dos estudos de carie de dentina demonstra que nos casos de 

lesão sem cavitação com comprometimento do tecido dentinário, o tratamento 

restaurador passa a ser bastante questionado, uma vez que o tecido dentinário sob 

a lesão pode sofrer um processo de remineralização (Borges et al., 2010; Silveira et 

al., 2012). 

Procedimentos clínicos menos invasivos têm sido realizados baseando-se no 

poder de defesa do complexo dentino-pulpar, como o tratamento restaurador 

atraumático (ART) e o capeamento pulpar indireto (Thylstrup; Fejerskov, 1995; 

Hebling, 2003). No entanto, a possibilidade de progressão da cárie diante da 

persistência de microrganismos remanescentes sob materiais restauradores têm 

levado alguns profissionais a preferirem técnicas radicais para a remoção de lesões 

cariosas ainda que incipientes, oferecendo resistência à adoção de técnicas atuais 

mais conservadoras (Rethman, 1996). 

 

 

 Uso de Selantes Como Terapêutica da Cárie 2.4

 

 

O uso de selantes como medida terapêutica foi proposto pela primeira vez por 

Handelman em 1976 (Handelman et al., 1987). Trinta anos depois, o selamento 

ainda é visto apenas como preventivo e não como opção terapêutica, mesmo após 

trabalhos observarem a efetividade do selante sobre a paralisação de cáries em 

esmalte (Gomez et al., 2005; Martignon et al., 2006).  



Revisão da literatura - 22 
 

A literatura demonstra que a terapêutica envolvendo o selamento de fóssulas 

e fissuras cariadas mostra-se eficaz durante o tempo em que o material permanece 

aderido ao dente, sem a perda de sua estrutura (Nunes, 1994; Abuchaim et al., 

2011). 

O estudo de Gomez et al. (2005) teve como objetivo avaliar o desempenho de 

um selante (Concise®; 3M ESPE) no tratamento de lesões cariosas em esmalte, sem 

cavitação clínica, em superfícies interproximais de dentes posteriores permanentes. 

A amostra, composta por 50 pacientes foi dividida em três grupos: o grupo controle 

(n=26) recebeu o tratamento através da aplicação de verniz fluoretado; nos dentes 

do grupo 1 (n=17) aplicou-se selante após a separação dos elementos dentários 

com um elástico ortodôntico colocado 2 dias antes da aplicação; e o grupo 2 (n=7), 

no qual se trabalhou com um desenho do tipo “splith-mouth”, ou seja, um dente do 

paciente recebeu selante e no outro foi realizada aplicação de verniz fluoretado. O 

controle do estudo foi feito através de exame radiográfico interproximal com 

comparação entre a radiografia da linha base e 2 anos após o início da pesquisa. Os 

resultados demonstraram sucesso na maioria dos casos em ambos os tratamentos 

(92% e 88% de sucesso para dentes selados e tratados com verniz fluoretado, 

respectivamente) Os autores concluíram que o uso de selantes de pode ser um 

método eficaz no tratamento de lesões incipientes em superfícies proximais.  

No caso do tratamento de lesões cariosas em dentina, Oong et al. (2008) 

realizaram uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de verificar a 

viabilidade de bactérias em lesões cariosas de dentes permanentes que receberam 

aplicação de selante sobre a lesão. Após pesquisa nas bases de dados eletrônicas, 

os autores selecionaram 6 estudos que compararam dentes permanentes com ou 

sem aplicação de selantes em sua superfície. Os autores concluíram que o nível de 

bactérias viáveis em lesões cariosas em dentina que foram seladas foi 

significantemente menor (50%) do que em lesões não seladas. Os autores expõem 

que, no caso do uso de selantes, o acesso das bactérias presentes na lesão ao 

substrato fermentável é bloqueado, inibindo o efeito cariogênico das mesmas.  

No mesmo ano, Griffin et al. (2008) produziram uma metanálise de forma a 

verificar a efetividade do uso de selantes no controle de lesões cariosas em estudos 

in vivo. Os critérios de inclusão compreenderam estudos longitudinais, com duração 

superior a um ano, que apresentavam grupo controle e que fossem realizados com 

dentes permanentes. Ao final, 6 estudos foram selecionados, perfazendo um total de 
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384 pacientes, 840 dentes e 1090 superfícies. Ao final da análise os pesquisadores 

concluíram que, no caso de lesões cariosas sem cavitação, apenas 2,6% das lesões 

seladas evoluíram ao final de um ano contra 12,6% do grupo controle. Os autores 

concluíram que selar lesões cariosas sem cavitação é eficaz no controle da evolução 

da lesão.   

Nesta mesma linha, Kramer et al. (2003) realizaram um estudo in vivo onde 

procuraram observar o efeito da aplicação de selantes de fóssulas e fissuras em 

lesões cariosas na superfície oclusal de molares decíduos. O estudo incluiu 40 

molares decíduos com cárie em dentina, com cavitação na superfície oclusal de 

diâmetro inferior a 3 mm. O selante utilizado foi o Fluroshield® (Dentsply). O tempo 

de duração do estudo foi de 24 meses com intervalos de acompanhamento em 

períodos de 6, 12, 18 e 24 meses. Os autores observaram perda parcial do selante 

em 4(10%) dos molares, e este foi reposto na consulta de acompanhamento. De 

acordo com os autores, em 100% dos casos não se verificou sinais de progressão 

clínica ou radiográfica da cárie.  

Também em um estudo in vivo com dentes decíduos, Hesse et al. (2007) 

verificaram o efeito do selante de fóssulas e fissuras (Fluorshield®, Dentsply) no 

controle de lesões cariosas oclusais comparado ao tratamento restaurador. Neste 

estudo os autores selecionaram 20 dentes decíduos com cárie em dentina e sem 

cavitação clínica. Os elementos dentários foram divididos em três grupos: grupo I – 

selante resinoso e grupo II – restauração com resina composta, após remoção 

parcial de tecido cariado. Após 12 meses, os resultados demonstraram que 83% dos 

dentes do grupo I apresentaram retenção completa do material e em 100% dos 

casos observou-se ausência de progressão da lesão. 100% dos molares 

pertencentes ao grupo II apresentaram retenção completa do material, e em 100% 

dos casos houve ausência de progressão da lesão. Os autores concluíram que os 

selantes de fóssulas e fissuras constituem uma alternativa conservadora ao 

tratamento restaurador, propiciando a paralisação de lesões de cárie em estágio 

inicial em dentina, além de preservação da estrutura dental. 

Mais recentemente, Borges et al. (2010) também estudaram o uso de 

selantes no tratamento de cáries em dentina in vivo, desta vez, contudo, em um 

ensaio com dentes permanentes. Neste ensaio clínico controlado, os autores 

estudaram 60 dentes com cárie sem cavitação, mas com área radiolúcida abaixo da 

junção esmalte-dentina. Os dentes foram divididos aleatoriamente em dois grupos 
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de 30 dentes cada: um grupo experimental, selado com Fluroshield® (Dentsply), e 

um grupo controle não submetido a qualquer intervenção clínica. A progressão da 

cárie e a integridade marginal do selante (grupo experimental) foram monitoradas 

por exames clínicos e radiográficos em intervalos de 4 meses, durante um período 

de um ano. Os autores observaram que a progressão clínica e radiográfica da cárie 

foi significativamente mais frequente em dentes do grupo controle quando 

comparado ao grupo experimental (p <0,05). 

No mesmo ano, Giongo (2010) realizou um ensaio clínico, controlado e 

randomizado com o objetivo de avaliar o efeito do selamento de lesões cariosas na 

superfície oclusal de dentes permanentes (grupo experimental) quando comparado 

ao tratamento restaurador convencional (grupo controle). A amostra deste estudo foi 

de 49 dentes permanentes, pré-molares ou molares, com lesões cariosas com 

cavidade e impossibilidade de controle do biofilme. A profundidade das lesões foi 

determinada pelo exame radiográfico interproximal e deveria se limitar a metade 

externa da dentina. Ao final de um ano, os dentes foram analisados clínica e 

radiograficamente, através da comparação entre a zona radiolúcida na radiografia 

inicial e final.  A autora observou taxas de sucesso nos tratamentos de 95% e 100% 

nos grupos experimental e controle, respectivamente (p>0,05). Ainda segundo os 

autores, nenhum dente apresentou progressão de cárie; a regressão foi observada  

em  apenas  um  caso  (com o uso de selante)  e  a  presença  de  dentina terciária  

foi  encontrada  em  12,5%  da  amostra  (5  selantes  e  1  restauração). A autora 

concluiu que os selantes são uma alternativa viável como terapêutica de lesões 

cariosas incipientes em dentes permanentes.  

Com o objetivo de verificar o efeito terapêutico de selantes no controle de 

lesões cariosas em dentina sem cavitação em superfícies proximais de pré-molares 

e molares permanentes; Abuchaim et al. (2011) realizaram um estudo com tamanho 

amostral de 42 dentes em dois grupos, o experimental e o controle. O grupo controle 

foi composto por 11 dentes que não receberam nenhum tipo de tratamento, apenas 

orientações de higiene oral e uso do fio dental. O grupo experimental por sua vez foi 

composto de 31 dentes que foram selados com um adesivo (OptiBond Solo®, Kerr) 

depois da separação dentária com elástico por 24 horas. Para análise do desfecho, 

as radiografias inicial e final (após um ano) foram comparadas por dois 

examinadores que definiram se houve regressão, paralisação ou progressão da 

cárie. Os autores concluíram que, para o grupo experimental, apenas 16,3% dos 
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casos (5 casos) apresentaram progressão da cárie; enquanto que no grupo controle 

este percentual aumentou para 63,6% (4 casos). Os autores não observaram 

diferença significante entre os grupos e concluíram que, para esta amostra, no 

intervalo de um ano, o uso de selantes não se mostrou mais eficiente do que a 

higiene oral no controle de cáries interproximais.  

Mais recentemente, Silveira et al. (2012) também avaliaram o selamento 

como terapêutica em cárie oclusal sem cavitação clínica. A amostra deste estudo foi 

composta de 51 molares permanentes com lesão cariosa em dentina, detectado 

através do exame radiográfico sem, contudo, cavitação clinicamente detectada. O 

ensaio clínico foi realizado com dois grupos: um grupo experimental selado com 

cimento de ionômero de vidro restaurador (Vidrion-R®, S.S. White) e um grupo 

controle que não sofreu intervenção, apenas orientação de escovação. Os pacientes 

foram acompanhados com consultas nos intervalos de 4, 8 e 12 meses após o início 

do estudo. Os pacientes de ambos os grupos receberam escovas de dente e 

dentifrício com flúor de mesma marca e concentração. Após um ano de 

acompanhamento, os autores observaram um número de casos com progressão de 

cárie significantemente maior (p=0,004) no grupo controle quando comparado ao 

grupo experimental. Houve uma diminuição de 78% do risco relativo para o grupo 

experimental, demonstrando um agravo da condição estudada para o grupo onde 

não houve intervenção. 

 

 

 Materiais utilizados para o selamento oclusal 2.5

 

 

Diversos materiais vêm sendo desenvolvidos e propostos para o selamento 

de fóssulas e fissuras oclusais. Dentre eles, pode-se citar os selantes ionoméricos e 

os materiais resinosos.  

Os selantes resinosos, em especial, são compósitos de alta fluidez e 

possuem retenção mais prolongada quando comparados aos selantes ionoméricos, 

desde que tenham sido aplicados seguindo rigorosamente o protocolo. De maneira 

geral, os selantes resinosos apresentam bons níveis de retenção e penetração nas 

microporosidades do esmalte condicionado, formando uma camada protetora 

adesiva, evitando o acesso de nutrientes às bactérias cariogênicas instaladas no 
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fundo das fissuras (Kramer et al., 2003; Lessa et al., 2009). É o caso dos compósitos 

de baixa viscosidade (resinas flow) e os agentes adesivos com ou sem carga.  

No que diz respeito aos selantes ionoméricos, as propriedades químicas 

como adesão e coeficiente de dilatação associadas à sua capacidade de agente 

selador definida pelo escoamento, faz do cimento de ionômero de vidro um agente 

protetor com potencial para ser uma alternativa ao processo tradicional de preparo 

cavitário, pois impede o fluxo bacteriano para o interior da cavidade, ao mesmo 

tempo em que libera flúor e tem ação antimicrobiana (Navarro; Pascotto, 1998; 

Bernardo et al., 2000; Nascimento; Morita, 2003).  

Yengopal et al. (2009) realizaram uma metanálise com o objetivo de coletar 

evidências acerca do efeito preventivo da cárie realizado por selantes a base de 

cimento de ionômero de vidro em comparação com selantes resinosos. Os autores 

selecionaram 6 artigos após a revisão sistemática da literatura e observaram uma 

odds ratio de 0,96, 95% CI 0,62-1,49, indicando que não houve diferença no efeito 

preventivo da cárie exercida pelos materiais com ionômero de vidro em comparação 

com aqueles a base de resina. Os autores concluem que ambos os materiais são 

adequados para o uso na ação preventiva contra a cárie. 

Com o objetivo de combinar os fatores de relacionados à fluidez e retenção 

dos selantes resinoso com as propriedades químicas dos cimentos de ionômero de 

vidro, sobretudo a ação de fluoretos, surgiu no mercado uma classe intermediária 

que combina características dos materiais resinosos e ionoméricos (Baseggio et al., 

2010).  

Um estudo clássico de comparação do desempenho de selantes resinosos e 

ionoméricos modificados por resina, realizado por Villela et al. (1998), foi um dos 

primeiros a investigar o efeito destes selantes modificados sobre a progressão da 

lesão cariosa. Eles avaliaram o desempenho de dois materiais utilizados como 

selante oclusal: Fluorshield®/Dentsply (selante resinoso) e Vitremer®/3M ESPE 

(ionômero de vidro modificado por resina), em 46 pré-molares (23 para cada grupo 

de intervenção) de pacientes entre 10 e 14 anos, durante 24 meses. Os autores 

realizaram o acompanhamento dos pacientes por dois anos e avaliaram a retenção 

dos selantes e a presença de lesões cariosas. Os autores observaram que, após 24 

meses, verificou-se uma retenção superior do selante resinoso em comparação com 

o selante ionomérico (p<0,05). Não foi observada incidência de cárie em nenhum 

dos dois grupos.  
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Doze anos depois, Lessa et al. (2009) procuraram comparar diferentes 

selantes de fóssulas e fissuras no que diz respeito à penetração destes nos sulcos 

de primeiros e segundos molares, por meio de um estudo in vitro. Nesta pesquisa, 

40 dentes foram alocados em 4 grupos de acordo com o material utilizado como 

selantes: Vitremer®, Vitrofill LC®, Vitroseal Alpha® e Fluroshield®. Após a aplicação 

dos materiais, os espécimes foram seccionados e desgastados para análise 

microscópica e registro de imagens através do Sistema de Captura de Imagens da 

UFPE (Power VCR II). Os autores concluíram que o selante Fluroshield® apresentou 

maior média de penetração, seguido do Vitroseal Alpha®, do Vitremer® e Vitrofill LC®. 

Baseggio et al. (2010) compararam dois tipos de selantes de fóssulas e 

fissuras no que diz respeito às respectivas taxas de retenção e Efeito na prevenção 

de lesões cariosas. Os pesquisadores realizaram um ensaio clínico do tipo “Split-

mouth”, ou boca cruzada, no qual compararam o desempenho de um selante 

ionomérico modificado por resina (Vitremer®, 3M ESPE) e outro do tipo resinoso 

(Fluroshield®, Dentsply). O estudo foi realizado em segundos molares de 320 

adolescentes com idades entre 12 e 16 anos, totalizando 1260 dentes. Após 3 anos 

de acompanhamento, os autores observaram que apenas 5,1% dos dentes selados 

com selante ionomérico modificado por resina estavam íntegros, enquanto que este 

número foi de 91,08% no grupo selado com selante resinoso  (p<0,01). Com relação 

à incidência de cáries nos dentes selados, 20.06% das superfícies seladas com 

selante ionomérico modificado por resina apresentaram lesões cariosas após 3 

anos, enquanto que apenas 8,91% dos dentes selados com selante resinoso 

apresentaram o mesmo desfecho. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho se propôs a investigar o efeito de dois selantes de sulcos e 

fóssulas no tratamento não invasivo de lesões de cárie oclusal de sulco com 

comprometimento dentinário. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Considerações éticas 4.1

 

 

Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto de 

Ciências da Saúde/UFPA e aprovado sob número de Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) nº 0102.0.073.073-10 e parecer nº 146/10 (Anexo A). 

Todos os pacientes ou seus pais/responsáveis receberam informações sobre o 

estudo e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) de 

acordo com a Resolução n º 196 / 6 do Conselho Nacional de Saúde e à Declaração 

de Helsinque (2000). 

 

 

 Delineamento do Estudo 4.2

 

 

O presente estudo se constituiu em um ensaio clínico, controlado e 

randomizado, cuja avaliação dos desfechos se deu de modo que não fosse possível 

identificar o paciente.  

Cada voluntário teve pelo menos um dente incluído no estudo, sendo que os 

dentes foram alocados em dois grupos de intervenção mediante sorteio: Gres ou 

Gciv. O Gres foi composto por dentes selados com selante resinoso fluoretado 

(Fluroshield®, Dentsply) e o Gciv por dentes selados com selante ionomérico 

modificado por resina (RIVA Protect®, SDI).  

As variáveis dependentes estudadas foram a presença ou ausência de 

progressão clínica e radiográfica da cárie. As variáveis independentes foram: 

notação dentária (1º/2º molar), posição do dente na arcada (inferior / superior), 

índice CPO-d, presença de cárie nos dentes adjacentes e o tempo de permanência 

do selante (Quadro 4.2). 
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 População do estudo e cálculo amostral 4.3

 

 

A população deste estudo foi selecionada dentre escolares da região 

metropolitana de Belém/PA e adjacências, moradoras de áreas onde não existe 

sistema de fluoretação de águas. 

Para o cálculo da amostra foi utilizado o software BioEstat® (Sociedade Civil 

Mamirauá). Para este cálculo utilizou-se dados de estudo anterior (Borges et al., 

2010) sendo que a taxa de cura no grupo controle foi de 46% (12 casos) e no grupo 

tratado com Fluroshield® (Dentsply) foi de 88% (23 casos). O poder estatístico 

considerado foi de 80%, o erro α de 5%. Assim, o n calculado para este estudo foi 

igual a 15, totalizando 30 dentes.  

 

 

4.3.1 Seleção da amostra  

 

 

Para a triagem dos voluntários foram realizados exames clínicos e 

radiográficos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo 

(itens 4.3.2 e 4.3.3). Os exames foram realizados por um único examinador 

devidamente treinado e calibrado.  

O exame de triagem inicial foi ainda no ambiente escolar, com espátula de 

madeira, sonda OMS e sob luz natural; sendo selecionadas as crianças que 

apresentaram pelo menos um molar com pigmentação e lesão branca de cárie na 

superfície oclusal sem, contudo, cavitação. A sonda OMS foi o critério para definição 

de cavitação, uma vez que a ponta desta sonda tem diâmetro de 0,5mm, assim, 

caso a sonda não ficasse retida nos sulcos, a superfície seria considerada não 

cavitada.  

Os pacientes selecionados foram encaminhados para o exame radiográfico 

no consultório odontológico da escola ou no serviço odontológico próximo, conforme 

descrito no fluxograma (apêndice B).  

Para o exame radiográfico de seleção dos casos, foi realizada uma radiografia 

interproximal, com a ajuda de posicionador de forma a padronizar os exames 

radiográficos subsequentes. As radiografias foram analisadas com negatoscópio e 
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lupa de aumento de 10X para confirmação do diagnóstico de cárie em dentina 

(Figura 4.1). 

Após a triagem, os nomes dos pacientes foram tabulados no software 

BioEstat® (Sociedade Civil Mamirauá) para aleatorização e inclusão de 15 dentes em 

cada grupo de intervenção: dentes selados com selante resinoso (Gres); ou dentes 

selados com selante ionomérico (Gciv). 

 

 

4.3.2 Critérios de Inclusão do estudo 

 

 

- Indivíduos que apresentaram pelo menos um molar permanente com cárie 

sem cavitação clínica na superfície oclusal, e  que apresentasse pigmentação de 

sulco e mancha branca de vertente de cúspide (Figura 4.1 A). 

- Indivíduos com molares permanentes cujo exame radiográfico demonstrasse 

radiolucidez entre o limite amelo-dentinário e o terço médio da dentina (Figura 4.1 

B).- Indivíduos com boa saúde geral. 

 

 

Figura 4.1 - Critérios de inclusão do estudo: superfície oclusal sem cavitação clínica (A) e 
comprometimento dentinário verificado através do exame radiográfico (B) no 
elemento 27 
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4.3.3 Critérios de exclusão do estudo 

 

 

- Elementos dentários com situação de cárie oclusal cujo exame radiográfico 

demonstrasse a ocorrência do efeito Mach Band (são ilusões de óptica observadas 

numa imagem com diferentes tons de cinza). 

- Elementos dentários que apresentassem lesões de manchas brancas de cárie 

em superfícies lisas. 

- Dentes que apresentassem sensibilidade a qualquer tipo de estímulo. 

- Elementos dentários que apresentassem cáries com cavitação clínica. 

- Elementos dentários que apresentassem lesão cariosa que, 

radiograficamente, atinjam o terço médio da dentina.  

- Elementos dentários que apresentassem lesão cariosa ou restaurações em 

outra superfície que não a superfície oclusal. 

- Elementos dentários cuja superfície oclusal apresentasse pelo menos uma 

fóssula cavitada, restaurada ou selada. 

- Indivíduos com alguma doença sistêmica ou condição de saúde que os 

impossibilitasse  participar da pesquisa. 

 

 

 Calibração do examinador 4.4

 

 

O único examinador foi calibrado para a comparação da área radiolúcida 

detectada em radiografias obtidas no início e ao longo do estudo. Para este efeito, 

foram utilizadas 30 radiografias de base e 30 radiografias obtidas após um ano para 

o grupo experimental e grupo controle pertencentes a um estudo anterior (Silveira et 

al., 2012). As radiografias foram emparelhadas, codificadas e avaliadas às cegas por 

um único examinador com o auxílio de um negatoscópio, em sala escura, com uma 

máscara confeccionada em papel cartão preto e lupa de aumento 10x.  

Os critérios utilizados para os exames foram a área da lesão radiolúcida e o 

contraste entre a lesão e a dentina sadia, e observou-se: Regressão (0), Sem 

alteração (1) ou Evolução (2) da lesão cariosa. Após 7 dias, 12 radiografias (40%) 

foram reavaliadas para determinar a concordância intra-examinador e aferição do 
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índice kappa através do software BioEstat® (Sociedade Civil Mamirauá). O kappa 

obtido de foi de 0,837. 

 

 

 Delineamento Experimental 4.5

 

 

4.5.1 Passos Clínicos 

 

 

Após a triagem na escola, todos os dentes selecionados para o estudo foram 

submetidos a novos exames clínico e radiográfico em consultório. Após profilaxia 

com pedra pomes e água, o exame clínico foi realizado com um espelho plano, 

seringa tríplice e refletor para confirmar a ausência de cavitação clinicamente visível 

na superfície oclusal.  

Para o exame radiográfico, foi obtida uma radiografia interproximal através do 

uso de um posicionador e guia de mordida (Figura 4.2). Os pacientes usaram os 

equipamentos de proteção individual (colete de chumbo e protetor de tireoide) em 

todas as tomadas radiográficas. 

Como o desfecho dos casos foi definido por meio de uma comparação intra-

sujeitos, ou seja, o mesmo dente foi analisado em ocasiões diferentes, para cada 

paciente padronizou-se a tomada radiográfica e controlou-se fatores como 

angulação, filme, aparelho de raios-X, tempo de exposição e processamento das 

radiografias (Gonzalez, 2006; Oliveira, 2006). 

Não foi possível padronizar o mesmo aparelho para toda a amostra do 

estudo, uma vez que foi utilizado o aparelho de raio-X da escola onde o paciente foi 

triado. Além disso, ocorreram problemas no que diz respeito à disponibilidade de 

películas radiográficas nas cidades onde foi realizado o estudo (Belém/PA e 

Ananindeua/PA) e assim, o tipo de filme utilizado também variou entre os 

voluntários. Contudo, como foi descrito anteriormente, no caso deste ensaio clínico, 

a análise dos desfechos foi realizada intra-sujeitos, desta forma, padronizou-se, para 

cada voluntário especificamente, a mesma fonte e mesmo filme, durante todo o 

período de acompanhamento. No Quadro 4.1 estão listados os aparelhos e os tipos 

de filmes utilizados para cada elemento amostral. 
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ELEMENTO 

AMOSTRAL 
APARELHO DE RAIO-X FILME 

Gres (01 a 05) 

Gciv (01) 

Equipamento de 50 KV, 10 mA, marca  

Spectro  II  (Dabi  Atlantel) 

Ektaspeed Plus n.2 (Eastman 

Kodak) 

Gres (06 a 14) 

Gciv (02 a 14) 

Equipamento de 50 KV, 10 mA,Timex 

70E (Gnatus) 

Ultraspeed Plus n.2 (Eastman 

Kodak) 

Quadro 4.1 - Distribuição dos elementos amostrais de acordo como aparelho de raios-X e filmes 
utilizados 

 

Com a finalidade de padronizar a angulação da incidência do feixe de raios-x 

no exame inicial e nas consultas de controle subsequentes, confeccionou-se uma 

guia de mordida em resina acrílica ativada quimicamente (Duralay®, Polidental). Para 

este fim, realizou-se uma moldagem da arcada dentária com hidrocolóide irreversível 

(Jeltrate®, Dentsply) e a reprodução de modelos em gesso pedra. A guia de mordida 

foi confeccionada sobre o modelo de gesso, estendendo-se um dente para mesial e 

distal do molar a ser tratado. Após a presa, a guia foi desgastada para obter uma 

superfície oclusal plana que, ao final do preparo, deveria ser da largura do 

posicionador para raios-X interproximal (Figura 4.2). Com esta guia de mordida, as 

radiografias puderam ser repetidas com a mesma distância filme-fonte de raios X e 

na mesma angulação vertical e horizontal. 

 

 

Figura 4.2 - Padronização das tomadas radiográficas: moldagem parcial com hidrocolóide 
(A), recorte do modelo de gesso (B), confecção da guia com resina acrílica (C e 
D), desgaste da guia para adaptação do posicionador interproximal (E), e 
tomada radiográfica com o com o conjunto guia e posicionador (F) 
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Para a tomada radiográfica, a placa oclusal foi adaptada ao posicionador com 

a ajuda de cera de utilidade e, após cada utilização clínica, foi acondicionada em 

pote plástico individual identificado e preenchido com água destilada para manter a 

estabilidade da resina acrílica. Após a tomada radiográfica, as películas foram 

acondicionadas em sacos plásticos e guardadas em geladeira. Em seguida, foram 

transportados para uma clínica especializada para revelação e fixação em uma 

processadora automática modelo Peri-Pro III (Air-Techniques). 

Após o exame radiográfico os voluntários na pesquisa e seus responsáveis 

receberam instruções de higiene bucal através da técnica de Fones (Fones, 1921) e 

orientação de escovação e o uso de fio dental após as refeições. Os pacientes de 

ambos os grupos receberam escovas (Sorriso® Adulto Macia) e dentifrícios com flúor 

(Even Kids® - 1100 ppm de Flúor) de mesma marca e concentração. Esta etapa foi 

repetida em todas as consultas de acompanhamento e todos os procedimentos 

foram realizados por um único profissional. 

Os elementos dentários inclusos na pesquisa foram isolados com dique de 

borracha e, após profilaxia com pedra pomes e água, os diferentes tipos de selantes 

foram aplicados de acordo com o grupo de intervenção, escolhido de forma 

aleatória: o Grupo Gres foi selado com selante resinoso Fluroshield® (Dentsply); e o 

Grupo Gciv selado com cimento de ionômero de vidro RIVA Protect® (SDI). Os 

materiais foram utilizados seguindo as instruções dos fabricantes. O ajuste oclusal 

foi realizado com o auxílio de folhas de carbono e pontas carbide do tipo esférica 

nº4, em baixa rotação sem refrigeração. 

 

 

4.5.2 Acompanhamento longitudinal 

 

 

Os dois grupos de intervenção foram acompanhados em intervalos de 4 

meses, durante um período de um ano para permitir a intervenção no caso da 

progressão de lesões de cárie. Um único examinador calibrado e experiente realizou 

os exames de acompanhamento. As consultas de controle consistiram em repetição 

do exame clínico e radiográfico. 

Durante o exame clínico, o paciente foi questionado quanto à sensibilidade a 

qualquer tipo de estímulos, bem como sobre as fontes de flúor utilizado durante o 
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período que antecede a visita. Não se realizou testes térmicos por se tratar de 

paciente de pouca idade. Foi apurada a presença de cavitação visível e a 

integridade marginal do selante, utilizando o seguinte critério comumente aplicado 

na literatura (Mascarenhas et al., 2008; Tianviwat et al., 2008): retenção total, 

retenção parcial e perda total. O exame radiográfico, por sua vez, consistiu em 

radiografia interproximal realizada conforme descrito no item anterior (4.5.1). 

 

 

 Análise do desfecho 4.6

 

 

A análise dos desfechos se deu através da análise radiográfica dos casos que 

completaram um ano, acrescidos dos casos que foram interrompidos durante o 

estudo devido à observação dos sinais de progressão da lesão descritos 

anteriormente (sensibilidade dentária, presença de cavitação visível ou aumento da 

área radiolúcida vista por radiografia). A análise radiográfica se deu por meio de uma 

análise qualitativa e uma análise quantitativa. 

 

 

4.6.1 Análise radiográfica qualitativa 

 

 

Um único examinador, devidamente calibrado fez a análise das radiografias 

obtidas à linha base e um ano após a intervenção para cada elemento amostral.  As 

radiografias foram emparelhadas e codificadas por outro profissional, de modo que o 

avaliador não tomasse conhecimento da identidade do paciente ou do grupo de 

intervenção. A análise, portanto, se deu às cegas, em sala escura, com o auxílio de 

um negatoscópio, lupa de aumento de 10x, e o uso de uma máscara confeccionada 

em papel cartão preto (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Análise qualitativa das radiografias em sala escura, negatoscópio, uso de máscara (A 
e B) e lupa de aumento de 10x (B) 

 

 

Os critérios utilizados para os exames foram a área da lesão radiolúcida e o 

contraste entre a lesão e a dentina sadia, e observou-se: Regressão (0), Sem 

alteração (1) ou Evolução (2) da lesão cariosa conforme foi observado 

radiograficamente: diminuição, manutenção ou aumento da área radiolúcida. 

 

 

4.6.2 Análise radiográfica quantitativa  

 

 

A análise quantitativa das radiografias se deu pela medição dos valores de 

densidade, comparando as imagens das radiografias obtidas imediatamente após o 

tratamento e após o período de acompanhamento do estudo que foi de 12 meses. 

Para este fim, as radiografias foram digitalizadas, com resolução de 600 dpi, 

através de um scanner com leitor de transparência (ScanJet G40450 C/T, Hewllet – 

Packard). As imagens foram arquivadas no formato JPG com qualidade máxima e 

não sofreram qualquer manipulação na sua aparência.  

Após a sua digitalização, as imagens radiográficas inicial e final de cada caso 

foram analisadas através do programa DIGORA® 2.7 for Windows® (Soredex 

Medical Systems). As imagens sofreram ampliação de 5x do seu tamanho original 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.4 - Obtenção dos valores de densidade radiográfica da dentina cariada (DC) e da 
dentina sadia (DS) nos exames radiográficos inicial (A) e final (B) 

 

Esta análise depende de uma padronização da técnica radiográfica de modo 

a evitar variações no que diz respeito ao tempo de exposição, tipo de filme 

radiográfico, angulação do feixe, e o método utilizado para a revelação dos filmes. 

Imerso nesta lógica, neste estudo procurou-se eliminar todos estes possíveis vieses 

através da confecção da guia de mordida (Figura 4.2) e padronização do filme 

utilizado, aparelho e método de revelação (citado no item 4.5.1). 

Contudo, a amostra estudada foi composta por crianças em fase de 

crescimento, e que por isso, certamente apresentaram alterações oclusais e 

movimentações dentárias. Estas alterações decorrentes do desenvolvimento podem 

influenciar na densidade radiográfica e contraste da imagem.  Estes fatores, apesar 

de significarem uma possível limitação são, contudo, inevitáveis e inerentes a 

ensaios clínicos. (Oliveira, 2006; Léda, 2010). 

Sendo assim, com o objetivo de minimizar qualquer viés decorrente dos 

fatores relatados, optou-se por se trabalhar não só com o valor absoluto das 

densidades radiográficas obtidas, mas com um coeficiente obtido pela razão entre a 

média da densidade da área da dentina cariada (Dc) e a média da densidade da 

área da dentina sadia (Ds), localizada lateralmente.  
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Desta forma, a análise do desfecho se deu por meio da variação () 

observada entre os coeficientes de densidade (Cdens) observados para a 

radiografia inicial e ao final do estudo. Para os casos em que se observou um 

aumento do coeficiente de densidade, ou seja, o coeficiente final foi maior que o 

inicial interpretou-se o caso como sugestivo de remineralização. De forma inversa, 

nos casos em que se observou diminuição do coeficiente, entende-se que a situação 

observada é sugestiva de evolução da lesão cariosa. 

 

100x
Ds

Dc
Cdens






 

 

alCdensIniciCdensFinalCdens   

 

As médias dos valores de densidade radiográfica da área de dentina sadia 

(Ds) e da área de dentina cariada (Dc) foram tabuladas e comparadas através do 

software BioEstat® (Sociedade Civil Mamirauá; Pará; Brasil) por meio do teste t de 

Student. Houve diferença significante entre os valores de densidade (p<0,05). De tal 

modo, confirmou-se que foram selecionadas áreas de dentina cariada e sadia com 

densidades radiográficas diferentes. 

 

 

4.6.3 Concordância entre os métodos 

 

 

Como forma de verificar possíveis discordâncias entre os métodos de 

diagnóstico utilizados neste estudo, os desfechos observados foram dicotomizados, 

ou seja, divididos em duas categorias: 0 – Sucesso e 1 – Insucesso.  

Desta forma, os desfechos observados pela análise qualitativa (0 – 

Regressão da lesão cariosa; 1 – Sem alteração; 2 – Evolução) foram reagrupados 

de modo que os casos descritos como de  “Regressão” e “Sem alteração” foram 
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tabulados como 0 (Sucesso), e os casos de “Evolução” foram tabulados como 1 

(Insucesso). 

De forma semelhante, as variações observados pelos coeficientes de 

densidade foram analisadas e os desfechos com variação positiva (maior que zero) 

foram descritos como de 0 – Sucesso, e os valores com variação negativa (menor 

que zero) foram categorizadas como 1 – Insucesso. 

Desta forma, procedeu-se com o teste estatístico McNemar e verificou-se um 

valor de p=1,0, indicando que não existiu divergência entre os métodos de análise 

empregados. 

 

 

 Elenco de Variáveis do Estudo 4.7

 

 

As variáveis dependentes e independentes, bem como suas respectivas 

categorias, encontram-se descritas no Quadro 4.2. 

 

 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

NOME DA 
VARIÁVEL 

DESCRIÇÃO CATEGORIAS 

PROGRESSÃO DA 

CÁRIE 

Progressão ou não da cárie 
verificada pelos exames 
clínico e radiográfico: 
 

 

 Exame clínico: presença 
ou não de cavitação 
clínica e/ou sensibilidade 
relatada pelo paciente 

 

Cavitação:  
Sim: cavitação clínica presente  

 
Não: ausência de cavitação 

 
 

Sensibilidade:  
Sim: sensibilidade relatada a 

estímulos térmicos 
 
Não: ausência de 

sintomatologia  

 Exame radiográfico 
qualitativo: Avaliação da 
lesão radiolúcida em 
dentina segundo a área e 
o contraste, em relação ao 

0 - Regressão: diminuição da 
área radiolúcida ou de contraste 

1 - Sem alteração: Não houve 

alteração de área ou de 
contraste 
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exame da linha base, 
observada através da 
radiografia interproximal. 

2 - Evolução: Houve aumento 

da área radiolúcida ou do 
contraste 

 Exame radiográfico 
quantitativo: Avaliação 
da lesão radiolúcida em 
dentina de acordo com o 
coeficiente de densidade 
radiográfica detectado. 
 

- 0 a 100 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

NOME DA 

VARIÁVEL 
DESCRIÇÃO CATEGORIAS 

GRUPO Presença de intervenção e 
tipo de selante utilizado 

Grupo Gres: dente selado com 

selante resinoso  

Grupo Gciv: dente selado com 

selante ionomérico  

CPO-D 

Índice numérico 
correspondente ao número 
de dentes cariados, perdidos 
por cárie ou restaurados. O 
CPO-D foi aferido ainda na 
linha base. 

0 a 32 

ELEMENTO 

DENTÁRIO 
Classificação do elemento 
dentário 

1º molar 
 
2º molar 

LOCALIZAÇÃO DO 

DENTE NO ARCO   
Localização do dente no 
arco 

Superior 
 
Inferior 

PRESENÇA DE 

CÁRIE NOS 

DENTES 

ADJACENTES 

Presença de lesão cariosa 
com cavitação nos dentes 
vizinhos ou antagonistas  

Sim  

Não 

PERMANÊNCIA DO 

SELANTE 

Observação da integridade 
do selante na superfície 
oclusal após 12 meses de 
acompanhamento. 

Sim  

Não 

Quadro 4.2 - Variáveis dependentes e independentes analisadas neste estudo. Belém/PA; 
2013 
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 A análise estatística  4.8

 

 

Os dados referentes às variáveis dependentes e independentes (Quadro 4.2) 

foram tabulados em uma planilha Excel (Microsoft Windows 2007) e analisados 

utilizando o programa BioEstat® (Sociedade Civil Mamirauá) e SPSS for Windows 

21.0 (IBM). 

Os métodos de diagnóstico (exames radiográficos quantitativo e qualitativo) 

foram comparados através do teste Exato de McNemar. A homogeneidade da 

amostra entre os grupos foi obtida pelo teste de Qui-quadrado, assim como a 

comparação entre os grupos quanto ao desfecho observado. A comparação entre os 

coeficientes de densidade final e inicial foi realizada através do Teste t-Student para 

dados pareados. As possíveis interferências das variáveis independentes sobre a 

variável dependente foi analisada através do teste de Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA).  

Para todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A amostra deste estudo foi composta inicialmente por 30 molares de 23 

pacientes com idades entre 11 e 15 anos. No entanto, até final da pesquisa, houve 

desistência de 1 paciente para realizar tratamento ortodôntico, e em outro caso, o 

elemento amostral foi excluído devido a impossibilidade de análise por meio do 

programa DIGORA®. Neste último caso, percebeu-se uma inversão dos valores de 

densidade durante a análise, ou seja, as áreas radiolúcidas da imagem 

apresentaram valores de densidade maior que as áreas radiopacas. Possivelmente, 

o dente apresentava outras áreas de desmineralização em regiões alheias à região 

oclusal, e que passaram despercebidas nos exames anteriores. Este fato interferiu 

na avaliação da densidade do elemento dentário e, por isso, o dente foi retirado da 

amostra. Assim, ao final do estudo a amostra constou de 28 molares permanentes, 

ou 93,33% da amostra inicial, conforme descrito na Tabela 5.1. 

Na Tabela 5.1 estão discriminadas as distribuições das variáveis 

independentes de acordo com o grupo de intervenção. 

 

 

Tabela 5.1 - Distribuição absoluta e relativa da amostra do estudo de acordo com os 
grupos de intervenção e as variáveis independentes observadas. Belém, 
PA. 2013. 

Caracterização da 
amostra 

Gres Gciv 
P 

 (%)  (%) 

CPO-d:    
≤  3 9 (64.3%) 7 (50.0%) 0,703 
>  3 5 (35.7%) 7 (50.0%)  

Elemento dentário:    

 1º Molar 9 (64.3%) 9 (64.3%) 1,00 
 2º Molar 5 (35.7%) 5 (35.7%)  

Localização do dente 
no arco: 

  
 

Superior 9 (64.3%) 7 (50.0%) 0,703 
Inferior 5 (35.7%) 7 (50.0%)  

Presença de cárie nos 
dentes adjacente: 

  
 

Sim 8 (57.1%) 7 (50.0%) 1,00 
Não 6 (42.9%) 7 (50.0%)  
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Integridade do selante 
em 12 meses de 
acompanhamento  

  
 

Sim 6 (42.9%) 5 (35.7%) 0,35 
Não 8 (57.1%) 9 (64.3%)  

TOTAL 14 (100%) 14 (100%)  

Nota 
1
: A variável correspondente ao CPO-d foi dicotomizada usando como referência a mediana 

dos valores observados. 

 

 

Através da análise da Tabela 5.1 pode-se observar que não existe associação 

entre os grupos de intervenção e as variáveis independentes, demonstrando, desta 

forma, a homogeneização da amostra.  

A análise radiográfica qualitativa dos dados nos permitiu fazer uma estatística 

descritiva dos dados e observar uma possível associação entre os desfechos 

observados e os grupos de intervenção, ou seja, o material aplicado.  

Através deste método verificou-se que, para esta amostra, neste intervalo de 

tempo, em apenas 25% dos casos (7 molares) observou-se evolução da lesão 

cariosa quando comparada à radiografia inicial. Em 64,3% dos casos (18 molares) 

não se observou alteração da condição observada após 12 meses de 

acompanhamento, sugerindo uma paralisação do processo carioso após o 

tratamento. Em 3 casos (10,7%) foi possível verificar uma regressão da área 

radiolúcida mesmo com tempo de acompanhamento de apenas 12 meses. A 

distribuição dos desfechos observados de acordo com o grupo de intervenção está 

descrita no Gráfico 5.1. 
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Gráfico 5.1 - Distribuição absoluta e percentual dos desfechos observados através 
da análise radiográfica qualitativa de acordo com o grupo de 
intervenção. Belém/PA; 2013 

 

 

A análise do Gráfico 5.1 nos permite perceber que não foi possível observar 

variação significante entre os desfechos e os grupos estudados (p=0,39), sugerindo 

que o grupo de dentes selados com selante resinoso (Gres) e o grupo tratado com 

selante ionomérico (Gciv) apresentaram comportamento estatisticamente 

semelhante segundo este tipo de análise. 

No que concerne à análise dos coeficientes de densidade radiográfica, 

procurou-se verificar a variação dos coeficientes ao início e ao final do estudo para 

cada grupo selado com selante resinoso e ionomérico (conforme descrito no item 

4.6.2).  

Para esta análise, procedeu-se a comparação entre os coeficientes de 

densidade inicial e final observados para os dois grupos de intervenção. (Gráfico 

5.2). 

 

p=0,39 
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Gráfico 5.2 -Distribuição de médias, desvios-padrão, valores mínimo e máximo 
para os coeficientes de densidade inicial e final, de acordo com o 
grupo de intervenção. Belém/PA; 2013.  

 

 

Quando os grupos foram analisados separadamente, verificou-se que apenas 

no grupo selado com selante resino (Gres) observou-se uma diferença 

estatisticamente significante entre os coeficientes de densidade (p=0,003). Para este 

grupo, observou-se que a média dos coeficientes de densidade radiográfica obtidos 

ao final do estudo foi maior que as obtidas no início, sugerindo um aumento de 

densidade do tecido cariado, e com isso, a remineralização do tecido. 

Por outro lado, no grupo Gciv, os resultados não foram tão expressivos. O 

valor de p obtido pelo teste estatístico para este grupo foi de 0,49, demonstrando 

não haver uma diferença significante entre a condição inicial da cárie e a observada 

12 meses após. A ausência de uma diferença estatisticamente significante, contudo, 

pode ser interpretada como manutenção dos coeficientes de densidade radiográfica, 

o que pode indicar que as lesões cariosas permaneceram estáveis após 12 meses. 

A possível interferência das variáveis independentes sobre o desfecho 

observado foi investigada através da análise de variância multivariada, e verificou-se 

não haver qualquer efeito destas (p>0,05) dentro do grupo selado com selante a 

base de ionômero de vidro (Gciv). Por outro lado, ao se analisar o grupo Gres, 

Nota¹: No box estão representados  a média e o desvio-padrão. O limite superior e 
inferior das linhas verticais representam o menor e o maior valores observados. 
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verificou-se efeito das variáveis CPO-d e o tempo de permanência do selante sobre 

a variação dos coeficientes de densidade. 

Uma vez detectadas as variáveis independentes que influenciaram no 

desfecho no grupo Gres, realizou-se um teste estatístico para se verificar de que 

forma esta influência foi expressa. 

 

Tabela 5.2 - Médias e desvios-padrão dos coeficientes de densidade radiográfica inicial e final e 
da variação entre os coeficientes, de acordo com o índice CPO-d e a integridade do 
selante após 12 meses de acompanhamento. Belém/PA; 2013. 

 

 
Cdens inicial Cdens final 

  (±dp) 
   
(±dp) 

CPO-d   

≤ 3 96.62 (±2.09)
a
 97.69 (±1.07)

b
 

>3 96.16 (±2.17)
a
 96.57 (±1.72)

a
 

Integridade do selante 
em 12 meses de 

acompanhamento  

  

Sim 96.82 (±2.30)
a
 97.64 (±2.09)

b
 

Não 96.19 (±1.96)
a
 97.03 (±1.46)

a
 

Nota¹: Letras iguais para valores semelhantes (p>0,05) e letras diferentes para valores estatisticamente 
diferentes (p<0,05). 

 

 

Por meio da análise da Tabela 5.2, pode-se observar que apenas nos casos 

em que os indivíduos apresentavam CPO-d ≤ 3 houve um aumento significante dos 

coeficientes de densidade após 12 meses de tratamento. De forma semelhante, 

apenas nos casos em que o selante permaneceu íntegro após 12 meses foi possível 

observar um aumento significativo dos coeficientes de densidade.  

A observação dos dados descritos na Tabela 5.2 aliada à interpretação da 

análise multivariada nos permite sugerir que, para este estudo, no grupo Gres em 

questão, uma baixa experiência de cárie e a permanência do selante íntegro por 12 

meses sobre a superfície foram fatores essenciais ao sucesso do tratamento. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Com o melhor entendimento acerca do processo carioso, sabe-se hoje que a 

organização inicial do biofilme se dá, não no fundo das fóssulas e fissuras como se 

pensava, mas em todas as superfícies lisas das cúspides, tornando possível o 

controle mecânico do biofilme antes da instalação da cárie nestas superfícies. No 

entanto, os sulcos profundos continuam sendo nichos que representam um 

ecossistema bastante favorável para o desenvolvimento dos microrganismos e, por 

isso, são pontos de atenção especial para o clínico. 

Além disso, características clínicas individuais como o histórico de cárie, 

susceptibilidade, características anatômicas e localização do dente, dentre outros 

fatores, passaram a ser considerados quando da definição do tipo de tratamento a 

ser realizado pelo clínico, à luz da odontologia minimamente invasiva. Diante deste 

fato, os selantes de fóssulas e fissuras passaram a ser mais estudados e 

considerados como agentes terapêuticos em pequenas lesões cariosas já instaladas 

(Kramer et al., 2003; Gomez et al., 2005; Hesse et al., 2007; Griffin et al., 2008; 

Oong et al., 2008; Borges et al., 2010; Giongo, 2010; Abuchaim et al., 2011; Silveira 

et al., 2012). 

De acordo com achados da literatura, os selantes resinosos têm se destacado 

devido às suas propriedades físico-químicas que facilitam a manipulação, bem como 

a adesão química aos tecidos dentários. Além dos selantes resinosos, não obstante, 

os selantes a base de cimento de ionômero de vidro tem contribuições importantes 

para a remineralização da dentina cariada, uma vez que deslocam as reações 

químicas do processo DES↔RE no sentido da remineralização, devido à liberação 

de flúor para o meio, além de apresentarem excelente adesão química aos tecidos 

dentários.  

O selante resinoso Fluroshield® (Dentsply) tem sido o material de escolha de 

inúmeros trabalhos que observaram o efeito destes no controle da lesão cariosa. 

Possivelmente, a seleção deste material se dê pela sua facilidade de manipulação 

inerente à sua composição resinosa, associada ao fato de que, segundo o 

fabricante, este material é capaz de liberar flúor no meio onde foi aplicado. (Kramer 

et al., 2003; Hesse et al., 2007; Borges et al., 2010; Giongo, 2010; Silveira et al., 

2012).  
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Os achados da literatura relatam até 100% de sucesso nos casos do uso de 

selante na terapêutica da cárie. É o caso de dois estudos que analisaram o efeito da 

aplicação do selante resinoso (Fluoroshield®, Dentsply) na progressão da cárie em 

dentina de elementos decíduos. Hesse et al. (2007) e Kramer et al. (2003) 

descreveram que não observaram progressão de cárie em nenhum dente selado, 

após 12 e 24 meses, respectivamente. De forma semelhante, em pesquisa realizada 

por Giongo (2010), a autora observou 95,8% de sucesso em casos de dentes 

permanentes cariados com cavitação que foram selados com selante resinoso 

(Fluroshield®, Dentsply). 

Revisões sistemáticas da literatura (Griffin et al., 2008; Oong et al., 2008) têm 

destacado o efeito positivo dos selantes na progressão das lesões cariosas em 

ralação a vários aspectos como o número de bactérias viáveis ou ainda a avaliação 

clínica e radiográfica. A metanálise realizada por Griffin et al. (2008), por exemplo, 

expõe que, em um ano de observação, cerca 97,4% dos casos de cárie sem 

cavitação tratadas com selantes tem desfecho satisfatório, contra 87,4% dos casos 

dos grupos controle (sem intervenção clínica). Para os casos em que se observa 

cavitação clínica estes valores caem para 80,6% e 40,7% ao ano. 

Conforme descrito na metodologia, a análise dos desfechos neste estudo se 

deu pela avaliação radiográfica quantitativa e qualitativa, esta última definida por três 

possibilidades de interpretação: evolução, regressão e sem alteração. Se 

considerarmos como sucesso a não progressão da cárie, ou seja, tanto casos de 

regressão quanto os classificados como sem alteração, os resultados observados na 

análise radiográfica qualitativa são menos expressivos que os estudos citados 

anteriormente, uma vez que as taxas de sucesso observadas na presente pesquisa 

foi de 64.3% no grupo selado com selante ionomérico e 85.7% no grupo selado com 

selante resinoso. 

Sabe-se que o cimento de ionômero de vidro tem uma excelente liberação de 

flúor, entretanto como neste estudo foi utilizado um cimento resino modificado, a 

literatura mostra que nem todos liberam flúor de forma semelhante aos cimentos de 

ionômero de vidro de presa exclusivamente química (Villela et al., 1998; Lessa et al., 

2009; Bayrak et al., 2010). Talvez esta seja uma explicação para os melhores 

resultados encontrados com o selante Fluroshield®, pois a literatura mostra 

resultados bastante satisfatórios com este material resinoso com flúor na sua 

composição (Borges et al., 2010; Abuchaim et al., 2011; Silveira et al., 2012); 
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composição esta que, provavelmente, favorece uma liberação suficiente de fluoretos 

para que ocorra uma remineralização do tecido, além do perfeito selamento cavitário 

que impede o fluxo de substrato e o contato com o biofilme no interior da lesão 

cariosa. Os valores encontrados na presente pesquisa corroboram com os estudos 

mais recentes de Borges et al. (2010), Abuchaim et al. (2011) e Silveira et al. (2012).  

O estudo de Abuchaim et al. (2011) observou o efeito de um sistema adesivo 

(OptiBond Solo®, Kerr) em lesões cariosas em dentina sem cavitação clínica, 

localizadas nas superfícies proximais de dentes permanentes. Os autores 

verificaram que, após um ano de tratamento, 83,7% (26 casos) foram diagnosticados 

como de regressão ou paralisação do processo carioso, valores bem próximos aos 

observados para o grupo Gres deste estudo. 

O estudo de Borges et al. (2010) verificou o efeito do selante resinoso 

Fluroshield (Dentsply®) no tratamento de lesões cariosas em dentina sem cavitação 

clinicamente observada. Após um ano de acompanhamento, os autores verificaram 

que 26 dentes (88,5%) do grupo que recebeu o selante não apresentaram evolução 

da cárie; enquanto que apenas 3,9%( n=1) do grupo sem intervenção obteve o 

mesmo desfecho.  

De forma, semelhante, em 2012, Silveira et al. descreveram os resultados 

obtidos após o selamento de dentes permanentes com cárie na superfície oclusal 

sem cavitação clínica. Após um ano de acompanhamento, os autores relataram 

88,9% (n = 24) de taxa de sucesso para o grupo experimental (selado com Vidrion-

R, SS White). O risco relativo do grupo tratado caiu para 78% quando comparado ao 

grupo sem intervenção, demonstrando que, no caso de lesões cariosas em dentina 

sem cavitação, é necessário tratamento, independente de sua natureza. 

De forma similar ao que sugerem os resultados da análise radiográfica 

qualitativa, a avaliação dos coeficientes de densidade radiográfica também 

demonstrou um resultado mais expressivo apenas para o grupo Gres. O processo 

de evolução da lesão cariosa ou o seu controle foi aferido pela diferença entre os 

coeficientes, ou seja, diminuição ou aumento, respectivamente. No grupo selado 

com selante resinoso (Fluroshield, Dentsply®) houve um aumento significante dos 

coeficientes de densidade com valor de p=0,003, o que sugere uma melhora 

expressiva da condição nesse grupo. Em contrapartida, no grupo de dentes selados 

com selante a base de cimento de ionômero de vidro (RIVA protect®, SDI) verificou-

se que os coeficientes de densidade radiográfica permaneceram estáveis após 12 
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meses, ou seja, não se observou aumento ou diminuição significante dos valores de 

densidade (p=0,49). A ausência de uma diferença estatisticamente significante, 

apesar de menos abissal, sugere uma paralisação da lesão cariosa após um ano, o 

que também é clinicamente favorável. 

A dificuldade em se observar diferenças estatisticamente significantes ao 

longo do tempo de observação entre os valores de densidade radiográfica no grupo 

selado com selante ionomérico pode estar relacionada ao tamanho da amostra e ao 

tempo de observação. Para o selante Fluroshield® este número de dentes e o tempo 

de 12 meses foram suficientes para que as diferenças fossem notadas, mas o 

mesmo não aconteceu com o outro grupo. Ademais, a taxa de sucesso menos 

expressiva no grupo Gciv pode estar relacionada ao fato de este ser resino-

modificado. Segundo a literatura (Villela et al., 1998; Lessa et al., 2009; Baseggio et 

al., 2010) foi observado que selantes ionoméricos modificados por resina têm 

resultados inferiores no que diz respeito à penetração e à retenção do selante, 

fatores essenciais para a prevenção de lesões cariosas. Além disso, a quantidade 

de flúor liberada pelos cimentos ionoméricos modificados por resina pode ser menor 

do que a liberada pelos cimentos ionoméricos químicos, dependendo da composição 

ou seja, da marca comercial (Nunes, 1994; Thylstrup; Fejerskov, 1995; Abuchaim et 

al., 2011). 

Ainda no que diz respeito à retenção dos materiais utilizados nas superfícies 

oclusais, os dados observados na presente pesquisa demonstram semelhança entre 

os materiais, diferente dos resultados encontrados por Villela et al. (1998) e 

Baseggio et al. (2010) que observaram uma melhor taxa de retenção do selante 

resinoso Fluroshield® (Dentsply) quando comparado a um selante ionomérico 

modificado por resina Vitremer® (3M ESPE), após 24 e 36 meses de 

acompanhamento, respectivamente. Talvez, o tempo de observação de 12 meses 

seja insuficiente para que esta diferença seja percebida, uma vez que os resultados 

de Baseggio et al. (2010) foram descritos após 36 de meses de acompanhamento e 

o estudo de Villela et al. (1998) só observou diferença entre os materiais após 24 

meses. 

Outra variável independente que, de acordo com a análise estatística 

multivariada realizada neste estudo, influenciou no efeito do tratamento apenas no 

grupo Gres, foi o índice de CPO-d dos voluntários. Contudo, ao contrário do que se 

poderia imaginar, esta variável não foi um fator de confusão entre os grupos, pois, 
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como se observou nos resultados, os grupos se mostraram estatisticamente 

homogêneos também com relação a esta variável.  

A influência do índice CPO-d no desfecho do grupo Gres está relacionada à 

experiência pregressa de cárie dos voluntários o que, sabe-se, está diretamente 

relacionada a fatores que certamente influenciaram no desempenho do tratamento 

como a alimentação, higiene bucal, fatores socioeconômicos, acesso a água 

encanada ou mesmo o acesso aos serviços de saúde. 

Particularmente, na região amazônica onde residem os voluntários, a 

alimentação é baseada no consumo de farinha d’água de mesa, e esta por sua vez 

contém grãos não triturados e duros que, quando mastigados, muitas vezes causam 

a fratura dos elementos dentários e, consequentemente, dos materiais 

restauradores. Ainda não existem estudos na literatura que relacionem a fratura de 

selantes ou restaurações com o tipo de alimentação de uma população, desta forma, 

sugere-se a realização de estudos que verifiquem o impacto do tipo de alimentação 

na prevalência de perdas de selantes na região norte do país. 

Neste sentido, considerando que neste estudo se trabalhou com uma amostra 

homogênea, é possível que a diferença no comportamento observado nos grupos de 

intervenção esteja relacionada com a composição química destes materiais, 

principalmente no que se refere à liberação de flúor, uma vez que ambos se 

comportaram de forma semelhante no que se refere à retenção. Além disso, sabe-se 

que ambos apresentam boa adesão ao esmalte conferindo vedamento da superfície 

e consequentemente eliminando o contato com o biofilme o que, por si só, 

favoreceria a regressão ou remineralização da lesão cariosa (Nunes, 1994; 

Thylstrup; Fejerskov, 1995; Abuchaim et al., 2011). 

Apesar de ambos os materiais apresentarem flúor na sua composição, e seus 

fabricantes os descreverem como liberadores de flúor, a concentração de fluoretos 

pode ser uma variável importante. A forma de apresentação dos íons flúor na 

fórmula e a sua associação com outras substâncias, como por exemplo, os 

polímeros resinosos ou os polímeros ionoméricos, também pode ser um fator que 

explique a diferença no comportamento dos selantes.  

Além disso, a menor fluidez do cimento de ionômero de vidro quando 

comparado ao selante resinoso talvez possa ter influenciado no seu escoamento 

para o interior da lesão e prejudicado sua adaptação às paredes da mesma, desta 

forma, impedindo o perfeito isolamento da lesão em relação ao biofilme dental. 
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Assim, apesar da taxa de perdas dos selantes entre os grupos ser semelhante, o 

escoamento dos materiais para o interior da lesão pode ter sido um dos fatores que 

provocou a diferença entre os grupos no que diz respeito aos desfechos observados. 

Uma vez que a avaliação dos materiais quanto à retenção, escoamento, 

composição química ou liberação de flúor não foi o objetivo desta pesquisa, 

sugerem-se novos estudos laboratoriais de modo a verificar os possíveis fatores que 

interferiram nos resultados além de novos estudos com outras marcas comerciais.  

Apesar do comportamento entre os dois materiais no que diz respeito aos 

coeficientes de densidade radiográfica não serem similares, a ausência de uma 

diferença estatisticamente significante para o grupo Gciv, reitera-se, pode ser 

interpretado como um fator favorável, pois indica que os coeficientes de densidade 

radiográfica permaneceram estáveis após 12 meses. Ou seja, após 12 meses de 

tratamento, a condição da dentina cariada se manteve estável, sugerindo uma 

paralisação do processo carioso neste grupo. 

Outra condição importante a se considerar, não só no que diz respeito às 

diferenças entre os materiais, mas também com relação aos resultados não tão 

expressivos quanto os observados na literatura, é o fato de que este trabalho se 

constituiu em um estudo in vivo; desta forma, os fatores individuais contribuíram 

sobremaneira para o sucesso do tratamento. Sem dúvida, o perfil socioeconômico, a 

motivação e os hábitos alimentares e de higiene bucal são determinantes para o 

sucesso de qualquer tipo de tratamento. Procurou-se controlar o maior número de 

variáveis possível, de forma que todos os pacientes foram triados em escolas 

públicas, receberam as mesmas orientações de higiene bucal, realizadas pelo 

mesmo palestrante, e receberam escovas e dentifrícios de mesma marca e 

concentração. Apesar disso, neste tipo de estudo as variáveis independentes são 

inúmeras e não passíveis de controle absoluto. Esta é uma característica inerente a 

ensaios clínicos. 

Apesar de existirem vários fatores que podem estar relacionados ao 

desfecho, sejam eles passíveis de controle ou não, para as condições deste estudo, 

e com esta amostra, verificou-se que os grupos de intervenção se comportaram de 

maneira satisfatória no que diz respeito à progressão da cárie; uma vez que no Gres 

foi observado um aumento significante dos coeficientes de densidade e no Gciv se 

observou uma contenção do avanço da lesão cariosa com a estabilidade dos 

coeficientes após 12 meses.  
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Frente aos resultados encontrados e com base na literatura, o uso de 

selantes no tratamento da cárie oclusal em dentina sem cavitação clínica do esmalte 

se mostrou como uma opção viável para tratamento; sobretudo nos casos em que o 

paciente tem uma baixa atividade de cárie e tem acesso a consultas odontológicas 

regulares. Estas consultas, além de monitorar a condição do selante na superfície, 

também tem o escopo de motivar o paciente em relação ao autocuidado, e reforçar o 

seu papel como responsável pela própria saúde. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

- Nas condições deste estudo, o uso de selantes de sulcos e fóssulas mostrou-

se eficaz no tratamento de lesões cariosas, na superfície oclusal de molares 

em adolescentes de 11 a 15 anos de idade, após um ano de 

acompanhamento. 

 

- O histórico de cárie do paciente e o tempo de permanência do selante na 

superfície dentária são fatores que influenciam neste tipo de tratamento e, 

portanto, devem ser analisadas pelo clínico quando da escolha da conduta a 

ser adotada. 
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APÊNDICE B – Fluxograma 
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 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Pacientes examinados em ambiente 

escolar 

(n=1790 pacientes) 

Excluídos (n=1672 pacientes) 

Os pacientes não apresentaram dentes com sinais 

clínicos que atendessem aos critérios de inclusão 

Baseline (n=10 pacientes, 15 molares) 

Orientações de higiene oral e aplicação de selante 

resinoso (Fluroshield
®
, Dentsply) 

Alocados no grupo Gres 

(n=10 pacientes, 15 molares) 

Alocados no grupo Gciv 

(n=10 pacientes, 15 molares) 

4 meses 

Acompanhamento (n=10 pacientes, 15 molares) 

Orientações de higiene oral e avaliação clínica e 

radiográfica. 

Encaminhados para exame 

radiográfico 

(n=118 pacientes, 165 molares) 

Baseline (n=10 pacientes, 15 molares) 

Orientações de higiene oral e aplicação de 

selante ionomérico (RIVA protect
®
, SDI). 

4 meses 

Acompanhamento (n=10 pacientes, 15 molares) 

Orientações de higiene oral e avaliação clínica e 

radiográfica. 

8 meses 

Acompanhamento (n=10 pacientes, 15 molares) 

Orientações de higiene oral e avaliação clínica e 

radiográfica. 

8 meses 

Acompanhamento (n=10 pacientes, 15 molares) 

Orientações de higiene oral e avaliação clínica e 

radiográfica. 

Perdas (n=1 paciente, 1 molar) 

O paciente abandonou o estudo para 

realizar tratamento ortodôntico. 

12 meses 

Análise final (n=9 pacientes, 14 molares) 

Orientações de higiene oral e avaliação 

clínica e radiográfica. 

12 meses 

Análise final (n=9 pacientes, 14 molares)* 

Orientações de higiene oral e avaliação 

clínica e radiográfica.  
*Um elemento amostral foi excluído devido a 

inconsistência na análise radiográfica quantitativa. 

 

Excluídos (n=98 pacientes, 137 molares) 
Não atenderam aos critérios de inclusão 

Randomização 

(n=20 pacientes, 28 molares) 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 


