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RESUMO 

 

 

Este estudo avaliou e comparou, após 6 meses, dois materiais usados como 

selantes de fossas e fissuras, FluroShield® (Dentsply, Germany) e Clinpro™ XT 

Varnish (3M ESPE, Dental Products, St. Paul, MN, U.S.A.) quanto à retenção e 

características superficiais. Além disso, comparou-os, com um grupo controle não 

selado, com relação à incidência de cárie no período. Participaram deste trabalho, 

31 crianças de 6 a 8 anos de idade, com no mínimo dois primeiros molares 

permanentes hígidos e história de cárie, num total de 114 dentes divididos 

aleatoriamente em três grupos: CLP (Clinpro™ XT Varnish), FS (FluroShield®) e ctr 

(Controle). O selamento foi realizado sob isolamento relativo para ambos os 

materiais testados, após profilaxia prévia com jato de bicarbonato de sódio e água e, 

condicionamento com gel de ácido fosfórico a 35% por 15 segundos. A avaliação 

clínica foi realizada por dois examinadores calibrados após 6 meses. Avaliou-se a 

retenção e a incidência de cárie nas cinco áreas oclusais: OM, OC, OD, OV e OL; e 

as características superficiais e a retenção considerando a superfície oclusal como 

um todo. Houve diferença estatisticamente significante para a prevalência de cárie 

(teste de Kruskal Wallis, p=0,000 a 0,007), para todas as áreas, entre os grupos 

selados (CLP e FS) e o controle. Sendo que quanto à incidência, só foi verificada 

diferença significante para a área OL (p=0,014). O teste do Qui-quadrado identificou 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais, com 

relação à taxa de sucesso de retenção da superfície oclusal como um todo, quando 

se considerou o somatório das cinco áreas (p=0,079) ou quando se verificou a 

retenção por superfície (p=0,141). No entanto, a análise do conjunto de critérios de 

retenção na superfície oclusal toda, mostrou uma diferença estatisticamente 

significante para o FS (teste de Mann-Whitney, p=0,002). Em relação às 

características superficiais, o FS apresentou superioridade durante o período 

estudado de forma significativa, indicada pelo teste de Mann-Whitney, para a 

deterioração marginal (p=0,000), descoloração marginal (p=0,008), e descoloração 

superficial (p=0,001). Ele também foi superior, mas não significante, quanto à textura 

superficial. A frequência de bolhas nas superfícies seladas não mostrou diferença 

significativa (teste do Qui-quadrado, p=0,758) entre os materiais. Desta forma, pode-

se concluir que ambos os materiais foram efetivos nos primeiros 6 meses de 

avaliação, embora, tenha havido melhor desempenho clínico do selante 

FluroShield®. 

 

Palavras-chaves: Selantes de fossas e fissuras. Selante à base de resina. Cimento 

de ionômero de vidro modificado por resina. 



 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Pit and fissure sealants with different materials: Resin Based X Glass Ionomer 

Cement – Results after six months 

 

This study evaluated and compared two dental sealants, for 6 months. The 

materials, Fluroshield® (Dentsply, Germany) and Clinpro™ XT Varnish (3M ESPE 

Dental Products, St. Paul, MN, USA) were analyzed with regard their retention and 

superficial characteristics. They also were compared with a control group, without 

sealant, regarding the dental caries incidence. The sample was composed by 31 

children from 6 to 8 years of age, with at least two sound first permanent molars, but 

with a dental caries history. A total of 114 teeth were randomly alocated in three 

groups: CLP (Clinpro™ XT Varnish), FS (Fluroshield®) and ctr (Control). The sealings 

were applyed under relative isolation after a previous prophylaxis with a water-air-

polishing jet, and an enamel etching with a 35% phosphoric acid gel for 15 seconds. 

Clinical evaluation was performed by two calibrated examiners after 6 months 

considering: the sealant retention and the incidence of occlusal caries in five areas: 

OM, OC, OD, OV and OL and finally, the surface characteristics and retention 

considering the occlusal surface as only one area. It was shown a significant 

difference (Kruskal-Wallis test, p=0.000 to 0.007) for the caries prevalence in all 

areas comparing the sealed group (CLP and FS) versus control. Whereas the 

incidence, it was only verified a significant diference for the OL area (p=0.014). There 

was no significant difference (Chi-square test, p=0.079) between the materials 

regarding the success rate of retention for the occlusal surface when it was 

considered the sum of the five areas, or for the occlusal surface without divisions 

(p=0.141). Nevertheless there was a significant difference between the sealants 

(Mann-Whitney test, p=0.002), with better results for the FS group, when it was 

analysed the influence of all the retention criteria. Regarding the surface 

characteristics, the FS group showed a significant superiority (Mann-Whitney test) 

during the period of the study for the impairment marginal (p=0.000), marginal 

discoloration (p=0.008), and surface discoloration (p=0.001). Although FS had also 

been superior for the surface texture, this result was not significant. The frequency of 

bubbles in the sealed surfaces was not significant (Qui-square test, p=0.758) 

between the materials. Thus, it can be concluded that both materials were effective 

during this first 6 months of evaluation, although it is evident that the Fluroshield® 

sealant had shown a better clinical performance. 

 

Keywords: Pit and fissure sealant. Resin-based sealant. Resin modified glass 

ionomer. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a década de setenta observa-se uma redução na incidência de cárie 

na população jovem (MARTHALER; O’MULLANE; VRBIC, 1996) e constata-se que a 

mesma não está associada com mudanças nos hábitos alimentares e à frequência 

do consumo de açucares, observando-se uma melhora na qualidade de higiene 

bucal, disseminação do uso diário de flúor e na utilização do selamento oclusal 

(BRATTHAL; HÄNSEL-PETERSSON; SUNDBERG, 1996). A eficiência dos fluoretos 

para a redução da cárie é indiscutível, porém isto ocorre particularmente nas 

superfícies lisas, onde a ação do flúor é bastante eficaz; entretanto, a incidência de 

cáries em superfícies oclusais ainda continua alta em indivíduos que apresentam 

atividade da doença (McDONALD; SHEIHAM, 1992; NEWBRUN, 1992; MEJÀRE et 

al., 1998; HOPCRAFT; MORGAN, 2006; EKSTRAND; MARTIGNON; 

CHRISTIANSEN, 2007). 

As superfícies oclusais dos dentes posteriores são as áreas mais suscetíveis 

à retenção de placa e à proliferação bacteriana, em virtude de sua peculiar 

configuração anatômica (ROHR; MARKINSON; BURROW, 1991), com sulcos e 

fossas que facilitam o acúmulo de restos alimentares e constituem um nicho propício 

ao desenvolvimento da cárie dentária, que se agrava ainda mais pela dificuldade de 

autolimpeza e a realização inadequada da escovação dentária desta área 

(CARVALHO; EKSTRAND; THYLSTRUP, 1989; FELDENS et al., 1994). 

Isso ocorre, especialmente, durante o período de irrupção, que pode se 

prolongar por até dois anos, sendo um período marcado por uma menor 

mineralização e maior porosidade do esmalte, por ausência da limpeza mecânica 

promovida durante a mastigação pelo contato oclusal e pela dificuldade de acesso à 

escovação (KUZMINA; EKSTRAND, 1995; ARROW, 1998). Assim, durante a fase de 

irrupção, os dentes em infra-oclusão, tornam-se mais vulneráveis aos desafios 

cariogênicos (CARVALHO; EKSTRAND; THYLSTRUP, 1989; EKSTRAND; 

CHRISTIANSEN, 2005). 

Em vista dessas considerações, ainda é necessário o estudo de medidas 

preventivas adicionais para o controle da ocorrência da cárie oclusal (KOBAYASHI, 

2009). O selamento de fossas e fissuras é uma das medidas mais utilizadas na 
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prevenção da cárie oclusal, uma vez que constitue um método seguro e viável 

(BERNARDO et al., 2000; STOOKEY, 2000; SIMONSEN, 2002; SUNDFELD et al., 

2006; SUNDFELD et al., 2007; GRIFFIN et al., 2008; JODKOWSKA, 2008; SPLIETH 

et al., 2010; AHOVUO-SALORANTA et al., 2008; AHOVUO-SALORANTA et al., 

2013), principalmente, porque nos dias atuais busca-se praticar uma Odontologia 

mais conservadora, priorizando a mínima intervenção ao invés do tratamento 

reabilitador convencional, que preconiza uma abordagem restauradora e invasiva 

das lesões de cárie (HESSE et al., 2007). Assim, existe uma grande variedade de 

materiais disponíveis para o selamento: selantes químico e foto-ativados, com e sem 

carga, com e sem flúor, opaco ou transparente (KARLZÉN-REUTERVING; VAN 

DIJKEN, 1995). 

Os selantes oclusais foram desenvolvidos como resinas fluidas capazes de 

escoar nas fossas e fissuras, penetrando nos microporos do esmalte condicionado 

por ácido, onde assim será fixado mecanicamente (BEAUCHAMP et al., 2008). Os 

selantes resinosos têm a finalidade de isolar fisicamente a superfície que apresente 

fossas, fissuras ou sulcos profundos do meio bucal, preservando a saúde dentária 

nessas áreas, com características anatômicas que propiciam acúmulo de biofilme 

dentário, por dificultar a limpeza mecânica (KANTOVITZ et al., 2009; MARKOVIC et 

al., 2012). Para melhor eficiência dos selantes como medida preventiva, além da 

aplicação do mesmo na época adequada, é importante o conhecimento de alguns 

aspectos clínicos, como o diagnóstico correto e preciso da lesão; determinação do 

risco de cárie; domínio da técnica de aplicação, educação para higiene bucal e 

controle através de revisões periódicas (SPLIETH et al., 2010). 

A utilização do selante em Saúde Pública não deve ser subestimada, 

entendendo esse método preventivo dentro de um conjunto de procedimentos que 

compõe um programa de saúde bucal, para aumento de sua eficácia (BEAUCHAMP 

et al., 2008; OULIS et al., 2011). E ainda que os selantes resultem em gastos mais 

elevados, a obtenção de um resultado final melhor que dentes não selados, permite 

admitir que os selantes são custo-efetivos porque as crianças estão sendo 

beneficiadas (GRIFFIN et al., 2002; QUINÕNEZ et al., 2005; LESKINEN et al., 2008; 

KÜHNISCH et al., 2012). 

O material mais usado e estudado para selamento de fossas e fissuras tem 

sido selantes à base de Bis-GMA. Com o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
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cimentos de ionômero de vidro, muitos autores têm proposto o seu uso como agente 

de selamento de fossas e fissuras, procurando obter efeitos preventivos adicionais, 

sobretudo por ser um material cariostático, devido à ação do flúor presente em sua 

composição. Tal propriedade é especialmente interessante para os primeiros 

molares permanentes, especialmente durante todo o período que estão semi-

irrompidos (McLEAN; WILSON, 1974; BERNARDO et al., 2000; ANTONSON; 

WANUCK; ANTONSON, 2006; BEIRUTI et al., 2006; SALAR et al., 2007; AHOVUO-

SALORANTA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2008; BARJA-FIDALGO; MAROUN; 

OLIVEIRA, 2009; YENGOPAL et al., 2009; BASEGGIO et al., 2010; SILVA et al., 

2011; ANTONSON et al., 2012). 

Quando se trata de comparar selante resinoso com o selante ionomérico, 

diversos estudos apoiam-se na qualidade de retenção do material à superfície 

dentária. E assim, melhores resultados de retenção podem ser esperados para os 

materiais à base de Bis-GMA, quando comparados àqueles em que se usa cimento 

de ionômero de vidro, tanto convencional quanto modificado por resina, como 

selante (ALONSO et al., 2005; AMIN, 2008; BASEGGIO et al., 2010; CHEN et al., 

2012; KÜHNISCH et al., 2012; MARKOVIC et al., 2012; NINAWE; ULLAL; 

KHANDELWAL, 2012; ULUSU et al., 2012). E, embora haja uma perda 

macroscópica do selante ionomérico devido à sua baixa adesividade à estrutura 

dentária, pequenas porções do material permanecem retidas no fundo da fissura, 

provavelmente, liberando fluoreto, o que talvez, garanta a proteção da referida 

região, impedindo o desenvolvimento da cárie dentária, mesmo nos casos em que o 

selamento parece ter desaparecido clinicamente (SEPÄ; FORSS, 1991; ARANDA; 

GARCIA-GODOY, 1995; BERNARDO et al., 2000; AMIM, 2008; FRENCKEN; 

WOLKE, 2010). Além disso, quando comparados os selantes resinosos e os 

inoméricos, por mais que todos os materiais apresentem um grau de penetração 

satisfatório no interior das fissuras, os cimentos de ionômero de vidro demonstram 

melhor comportamento no teste de microinfiltração marginal (FRACASSO et al., 

2005). Outra propriedade importante em Odontopediatria, às crianças de alto risco à 

cárie, é que os cimentos de ionômero modificados por resina podem exercer efeito 

cariostático mesmo à distância das áreas próximas ao selamento, talvez pela sua 

capacidade de liberação de flúor (LOBO et al., 2005). Todas essas propriedades do 

cimento de ionômero de vidro, quando o mesmo é usado como selante, podem 
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garantir um efeito preventivo a longo prazo, de 3 a 5 anos após a perda do material, 

que é maior, cerca de 3,1 a 4,5 vezes, que a conferida pelo selante resinoso 

(BEIRUTI et al., 2006). 

Assim, dada à diversidade de novos materiais, à disposição dos 

profissionais, é importante a realização de estudos clínicos longitudinais que avaliem 

a eficácia de alguns materiais e técnicas disponíveis de selamento oclusal de fossas 

e fissuras para que se possam conhecer aqueles que são capazes de suportar 

melhor os desafios da cavidade bucal. E, além disso, para proporcionar uma efetiva 

prevenção da cárie da superfície oclusal. 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Esta revisão será dividida em tópicos para tornar mais compreensível a 

apresentação do assunto. Primeiramente, serão abordados estudos relacionados 

tanto à suscetibilidade da superfície oclusal como do primeiro molar permanente à 

cárie; além de um breve relato histórico sobre a prevenção da cárie oclusal até o 

surgimento do selamento oclusal. Também será exposta uma revisão de estudos 

clínicos e laboratoriais avaliando e comparando os seguintes materiais: selante à 

base de resina; selante à base de cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina (CIVmr) e de cimento de ionômero de vidro convencional (CIVc). 

 

 

2.1  SUPERFÍCIE OCLUSAL 

 

As faces oclusais são verdadeiras faces de equilíbrio morfofuncional e uma 

das responsáveis pela integridade das arcadas dentárias, graças ao engrenamento 

das cúspides antagônicas na oclusão normal (PICOSSE, 1979). 

A face oclusal possui no trajeto do sulco mediano e longitudinal, depressões 

ou fossas de profundidade variável, que adquirem valor clínico como sede quase 

constante do início de processos destrutivos do esmalte coronário. Estas fossas, 

central, mesial e distal, colocam-se quase numa mesma linha mésio-distal e delas 

partem outros pequenos sulcos que entalham as vertentes oclusais das cúspides 

dentárias. O fundo das fossas pode ser liso ou possuir saliências raiadas à maneira 

de circunvoluções cerebrais. Ocasionalmente, mais de uma pequena depressão 

pode surgir no trajeto do sulco longitudinal mésio-distal, principalmente quando este 

adota um trajeto em linha quebrada. Enquanto as fossas centrais estão sempre 

presentes, as acessórias (menos profundas que aquelas) são inconstantes 

(PICOSSE, 1979). 

Para Rohr, Makinson e Burrow (1991), fissuras são como uma 

descontinuidade resultante da falta de coalescência de duas cúspides na superfície 

e as fossas como uma descontinuidade semelhante em um ponto em particular. 
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A anatomia muito particular das faces oclusais dos molares e pré-molares, 

conjuntamente com a impossibilidade de remoção do biofilme dentário no interior 

destas irregularidades pela escovação, ocasiona uma alta incidência de cárie. Cerca 

de 83 a 89% das cáries iniciam-se pela face oclusal dos dentes. Dados de pesquisa, 

após tratamento com flúor, mostram que o mesmo é responsável pela diminuição do 

índice de cáries nas faces vestibular e lingual (88 a 91%), faces proximais (67 a 

76%) e sulcos e fossas (34 a 47%). Assim, observa-se que a superfície oclusal do 

dente posterior possui uma anatomia que tem uma maior suscetibilidade ao início de 

desmineralização. Os detalhes anatômicos dificultam o acesso, diminuindo a ação 

da saliva e do flúor, e a limpeza mecânica promovida pela escovação (CARVALHO, 

2003). 

 

 

2.2  SUSCETIBILIDADE À CÁRIE DENTÁRIA DA SUPERFÍCIE OCLUSAL E DO 

PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE 

 

Por muitos anos a alta suscetibilidade da superfície oclusal à cárie tem sido 

relatada, sendo explicada pela presença de fossas e fissuras profundas e estreitas, 

que promove a retenção de restos alimentares e microrganismos. 

Berman e Slack (1973) realizaram um estudo longitudinal para avaliar a 

suscetibilidade das superfícies dentárias a cárie. Participaram desse estudo 353 

meninas com idade entre 11 e 12 anos a 14 e 15 anos durante três anos. Foi 

avaliada, através de exames clínicos e radiográficos, a suscetibilidade das 

superfícies dentárias que eram livres de cárie no primeiro exame e, a suscetibilidade 

dos dentes que irromperam entre o primeiro e o segundo exame. O primeiro e 

segundo molares superiores mostraram claramente que a superfície oclusal é 

primeiramente atacada depois de um ano e, se mantém no segundo e terceiro anos. 

Aproximadamente 65% das superfícies oclusais foram atacadas depois de 3 anos; 

sendo que 63% da superfícies oclusais dos primeiros molares e, 74% das 

superfícies oclusais dos segundo molares. Os pré-molares superiores tinham suas 

superfícies oclusais com cárie mais comumente que as outras superfícies. A 

superfície oclusal do segundo pré-molar inferior demonstrou alta atividade de cárie 

quando comparada com outras superfícies, ou seja, de uma amostra de 187 dentes, 
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38% tinham cárie na superfície oclusal. Após três anos de estudo, os autores 

encontraram 57% das superfícies oclusais, dos dentes que inicialmente eram 

hígidos, cariadas ou restauradas. Dessa forma, os autores confirmam o alto índice 

de cárie na superfície oclusal, de primeiros e segundos molares permanentes. 

King, Shaw e Murray (1980) avaliaram a suscetibilidade à cárie dos 

primeiros e segundos molares permanentes de 1380 crianças com idades entre 5 e 

15 anos. Foi observado que aos 6 anos e 4 meses de idade, 50% dos primeiros 

molares permanentes haviam irrompido e que após 1 ano, mais de 10% 

apresentavam cárie. 

Fukada et al. (1982) associou a suscetibilidade de cárie nos primeiros 

molares permanentes ao processo eruptivo e observou que mesmo após o 

estabelecimento de contato oclusal, o biofilme nas fossas e fissuras e nas áreas 

adjacentes não diminuiu, sendo uma tendência notada particularmente na 

mandíbula. 

Bohannan (1983) observou que 54,0% de todas as cáries na faixa etária de 

5 a 17 anos de idade estão localizadas na superfície oclusal. Aos 6 anos de idade 

aproximadamente 10,0% das crianças apresentam cárie em primeiros molares 

permanentes e essa condição aumenta gradativamente para 58,0 a 76,0% aos 13 

anos de idade. Assim, como a maior porcentagem de cárie está na superfície 

oclusal, o selamento das fossas e fissuras deveria ser realizado tão logo quanto 

possível após a erupção destes dentes. 

Cardoso e Issáo (1987) avaliaram a prevalência de cárie oclusal, de acordo 

com o grau de erupção em primeiros molares permanentes. Os autores observaram 

que a relação prevalência de cárie em superfície oclusal e o grau de erupção 

apresentam maiores significados clínicos que a relação prevalência de cárie dentária 

e idade cronológica. 

Ripa, Leske e Varma (1988), para determinar a atividade de cárie da 

superfície proximal e oclusal de primeiros molares permanentes realizaram um 

estudo clínico longitudinal, no qual foram examinadas anualmente por três anos, 

1920 crianças entre 10 a 13 anos. No exame inicial, de um total de 7628 primeiros 

molares, 47,4% eram sadios, 52,6% eram cariados ou restaurados. Dos primeiros 

molares não sadios 88,1% possuíam cárie ou eram restaurados na superfície oclusal 
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e tinham a superfície proximal hígida. Aproximadamente 11, 9% possuíam cáries ou 

restaurações tanto nas superfícies oclusais como nas proximais. Ao final de três 

anos, de 53,6% de dentes cariados ou restaurados no início do estudo passaram 

para 67,4%. Sendo que o primeiro molar permanente superior demonstrou maior 

prevalência de cárie comparada com o homólogo inferior. Além disso, ao final do 

estudo quando os participantes tinham 16 anos, cerca de ¾ dos primeiros molares 

permanentes tinha a superfície oclusal cariada. Segundo os autores, a proposta para 

que o uso do selante seja restrita principalmente aos primeiros molares permanentes 

irrompidos a menos de 4 anos deveria ser abandonada. 

Carvalho, Ekstrand e Thylstrup (1989) avaliaram a ocorrência e a 

distribuição do biofilme dentário e cárie na superfície oclusal de primeiros molares 

permanentes do lado direito, em diferentes fases de erupção. A amostra foi 

constituída por 57 crianças entre 6 e 8 anos de idade distribuídas em quatro grupos 

que abrangiam desde a erupção parcial até a oclusão funcional há mais de uma ano. 

Após o exame inicial do biofilme dentário, foi realizada uma profilaxia para exame de 

cárie. As crianças permaneceram 48 horas sem higiene bucal, quando novo exame 

de placa foi realizado. Não houve diferença entre os dentes em diferentes graus de 

erupção quanto à presença de biofilme visível. Porém, houve diferença entre eles e 

os que apresentavam oclusão funcional, com uma redução significante de biofilme. 

Quanto à distribuição do biofilme, ela foi mais acentuada na fossa central seguida da 

distal do molar superior, e distribuída homogeneamente nas três fossas do molar 

inferior. Depois de 48 horas, o padrão de acúmulo de biofilme visível não foi muito 

diferente do inicial, mostrando que a escovação realizada pela criança é 

praticamente sem efeito no dente semi-irrompido. Nos dentes totalmente irrompidos, 

o biofilme tornou-se espessa nos locais onde ele já estava presente no exame 

anterior. Além disso, a porcentagem de distribuição de cárie relacionou-se 

intimamente à distribuição do padrão de biofilme dentário, sendo que a maior parte 

das lesões de cárie observadas eram lesões incipientes ativas. Para os autores, os 

dentes em erupção são mais vulneráveis em desenvolver cárie, devido às condições 

oportunas ao acúmulo de biofilme dentário. 

Sagretti, Guedes-Pinto e Chelotti (1989) verificaram a época de erupção dos 

primeiros molares permanentes e qual o pico de risco de cárie com o decorrer dos 

anos. A amostra foi constituída de 400 escolares com idades entre 5 e 10 anos, 
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distribuídos em cinco faixas etárias. Foram examinados os primeiros molares 

permanentes irrompidos e o total de dentes cariados e perdidos. Na faixa etária de 5 

a 6 anos, 88,19% dos dentes superiores e 88,09% dos inferiores estavam hígidos e 

aos 9 a 10 anos, apenas 35,0% e 10% destes dentes, respectivamente, estavam 

hígidos. A erupção dentária nas meninas é mais precoce, e os dentes superiores 

irrompem antes que os inferiores. Concluiu-se que o risco de cárie aumenta com a 

idade e o seu pico localiza-se na faixa etária dos 6 aos 8 anos no arco superior e 

dos 5 aos 8 anos no arco inferior, em ambos os sexos. 

Dennison, Straffon e More (1990) realizaram um estudo clínico com o 

objetivo de determinar o grau de erupção necessária para que o uso do selante de 

fossas e fissuras, Delton, obtivesse o máximo de eficácia e retenção. Para isso, os 

estágios de erupção foram quantificados de acordo com os seguintes critérios: 1 – 

as cúspides não haviam totalmente emergido; 2 – emergência da superfície oclusal, 

com a porção distal recoberta pelo opérculo; 3 – sem a presença do opérculo 

gengival na face distal, com o tecido gengival ao mesmo nível da crista marginal; 4 – 

ausência do opérculo e a margem gengival situada abaixo da crista marginal; e 5 – 

contorno gengival vestibular e lingual totalmente supragengival. Cem superfícies 

oclusais de primeiros e segundos molares permanentes foram tratadas em 29 

pacientes, com idades entre 5 e 14 anos. Após a profilaxia convencional, os dentes 

foram fotografados. Empregou-se tanto o isolamento relativo como o absoluto. Os 

selantes foram avaliados quanto à descoloração e integridade marginal, forma 

anatômica, espessura e cárie. Os autores observaram que a maioria das superfícies 

tratadas e avaliadas no início do tratamento estavam nos estágios de erupção 2 e 3. 

Somente 17,0% foram tratadas nos estágios 4 e 5. Após 36 meses, 75,0% das 

superfícies tratadas foram reavaliadas, e grande parte das alterações ocorreram nos 

dentes tratados nos estágios 2 e 3. A espessura da camada de selante pareceu não 

influenciar a falha do mesmo. Os molares inferiores necessitaram ser retratados com 

mais frequência que os superiores. 

Vehkalahti, Solavaara e Rytomaa (1991) avaliaram as condições da 

superfície oclusal de primeiros molares permanentes durante 8 anos. Participaram 

desse trabalho 400 crianças com 15 anos de idade que possuíam registros de saúde 

bucal dos 7 aos 15 anos de idade. Os primeiros molares em 91,0% dos casos 

irromperam aos 7 anos de idade, e nessa mesma época 37,0% das superfícies 
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oclusais eram saudáveis, 42,0% estavam seladas, 5,0% estavam restauradas e 

16,0% estavam cariadas. Já aos 15 anos de idade as porcentagens 

correspondentes eram respectivamente de: 19,0%, 24,0%, 52,0% e 5,0%. As 

superfícies oclusais de 69,0% dos primeiros molares permanentes eram hígidas na 

idade de 8 anos, 59,0% na idade de 10 anos, 52,0% na idade de 12 anos e 47,0% 

na idade de 14 anos. Aproximadamente 60,0% dos dentes selados na idade de 7 

anos estavam selados ou hígidos na idade de 15 anos. 53,0% das superfícies 

hígidas e não seladas na idade de 7 anos estavam cariadas na idade de 15 anos. 

43,0% das superfícies não irrompidas na idade de 7 anos, encontravam-se cariadas 

ou restauradas na idade de 15 anos. Esses autores concluíram que o grau de 

ataque para todas as superfícies oclusais foi de 5,9% por ano, enquanto que para as 

proximais foi de 1,3%, sendo a prevalência maior entre os 7 e 9 anos de idade. Os 

primeiros molares permanentes que haviam sido selados aos 7 anos de idade 

desenvolveram menos cárie do que qualquer outro grupo durante o período 

estudado. 

Meneghim, Saliba e Pereira (1999) estudaram a influência do primeiro molar 

permanente na determinação do índice CPO-D, e analisaram o modelo de atenção 

odontológico praticado. A amostra foi constituída de 2276 primeiros molares 

permanentes de 569 crianças com 7 a 12 anos de idade, de ambos os sexos, 

seguindo os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde). Concluiu-se que o 

primeiro molar permanente foi responsável por 93,4% e 64% do índice CPO-D aos 7 

e 12 anos de idade, respectivamente. 

Cho et al. (2001) realizaram um estudo longitudinal de dois anos com o 

objetivo de investigar o incremento de cárie dentária em primeiros molares 

permanentes de crianças do ensino fundamental da Coréia. Para isto foi selecionada 

uma amostra de 722 crianças com idade entre 7-9 anos que foram examinadas no 

início do estudo, um ano e, dois anos após. A superfície coronária de primeiros 

molares permanentes foi marcada em relação à experiência de cárie e presença de 

selante. Durante o intervalo de dois anos 21% das superfícies dos dentes superiores 

e 25% das inferiores desenvolveram cárie. Nos dentes que irromperam entre o 

exame inicial e o de um ano após o início da pesquisa, mais de 10% das superfícies 

oclusais haviam desenvolvido cárie. Houve a presença de cárie de fossas e fissuras 

em 93% de todas as superfícies cariadas encontradas após dois anos. Por esse 
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motivo, os autores da pesquisa acreditam que os selantes devem ser empregados 

mais amplamente para prevenir a cárie dentária, e deve ser aplicado logo após a 

erupção destes dentes. 

Maltz et al. (2003) realizaram um estudo com o objetivo de descrever os 

resultados de dois anos de um programa de tratamento individualizado desenhado 

para controlar cáries oclusais em primeiros molares permanentes em erupção. A 

amostra constituiu de 145 estudantes de 5-6 anos divididos em um grupo controle 

(n=71) e um grupo teste (n=74). Todas as crianças do grupo teste receberam um 

programa preventivo básico bianual e um sistema de reconsultas de acordo com a 

sua atividade de doença individual. No início do estudo, não houve primeiro molar 

permanente em oclusão total no grupo controle e apenas 5% no grupo teste 

estavam em oclusão total. 27% e 34% das crianças não apresentavam primeiro 

molar permanente irrompidos nos grupos controle e teste respectivamente. No final 

do segundo ano, quase todas as crianças apresentavam primeiros molares 

permanentes irrompidos. No grupo controle após um ano, o percentual de lesões 

ativas nos dentes parcialmente irrompidos foi semelhante ao dos dentes em oclusão 

completa. No entanto, após dois anos, porque os dentes estavam em oclusão 

completa por um longo período de tempo, o porcentual de lesões ativas foi maior 

nos dentes parcialmente irrompidos do que em dentes em oclusão completa, sendo 

que em dentes totalmente irrompidos, as lesões eram principalmente inativas. A 

mesma tendência foi observada no grupo teste, no entanto este grupo se mostrou 

quase sem lesões ativas nos dentes em oclusão completa já após um ano. Com 

isso, pode-se perceber que os dentes em erupção são mais suscetíveis em 

desenvolver cárie, porém o programa mostra que cuidados especiais 

individualizados a crianças com os dentes em erupção podem controlar as cáries 

oclusais. 

Valera et al. (2005) realizaram um estudo no qual analisaram 

morfometricamente a superfície oclusal com o objetivo de testar as seguintes 

hipóteses nulas: (1) não há diferença morfológica entre pré-molares e molares em 

relação à presença de cicatrículas e fissuras; (2) não há uma relação positiva entre a 

presença de cicatrículas e fissuras com a prevalência de cárie. A amostra foi 

constituída aleatoriamente por 22 dentes humanos permanentes (12 molares e 10 

pré-molares) extraídos. Os dentes foram submetidos à profilaxia com jato de 
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bicarbonato de sódio e água, e armazenados individualmente em soro fisiológico. Os 

dentes foram seccionados no sentido vestíbulo-lingual de forma seriada, dos quais 

foram obtidas imagens que foram tratadas em um software específico (Adobe 

Photoshop 7.0.1). Após o tratamento das imagens, determinou-se a presença ou 

ausência de lesão cariosa, seguindo os escores: (0) hígido, (1) cárie em esmalte, (2) 

cárie em dentina. Em geral, os resultados mostraram uma prevalência de 22,5% de 

cicatrículas e fissuras, dentre as quais 92% encontravam-se cariadas, e apenas 34% 

dos sulcos e fossas apresentavam cárie. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre pré-molares e molares em relação à presença de cicatrículas e 

fissuras. E apesar da morfometria semelhante, a prevalência de cárie foi 

significantemente maior em molares quando comparada aos pré-molares. E mesmo 

que a presença de cicatrículas e fissuras fosse baixa, esta influenciou de forma 

direta na presença ou não de lesões cariosas. 

Quaglio et al. (2006) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

associação entre parâmetros clínicos e presença de lesões ativas de cárie sobre a 

superfície oclusal de primeiros molares permanentes. Participaram desse estudo 48 

crianças (5,8-13,8 anos) com pelo menos um primeiro molar permanente. Os 

parâmetros clínicos avaliados foram sexo, idade, CPO-D, ceo-d, presença de 

manchas brancas ativas em outros dentes, índice de placa, arco dentário do dente 

(superior ou inferior), lado do dente (direito ou esquerdo), presença de biofilme 

visível e grau de erupção dos primeiros molares permanentes. Os primeiros molares 

permanentes foram avaliados usando inspeção visual por dois examinadores para 

avaliar a presença de lesões de cárie ativas ou inativas sobre a superfície oclusal. 

Os autores concluíram que os fatores que apresentaram associação significante 

com a presença de lesões ativas de cárie nos primeiros molares permanentes foram: 

a presença de manchas brancas ativas em outros dentes e, a presença de biofilme 

visível abundante sobre a superfície oclusal dos primeiros molares permanentes. 

Sponchiado Júnior e Souza (2011) realizaram um trabalho com o objetivo de 

avaliar a demanda ambulatorial da clínica de Odontologia da Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA). Foram entrevistados 100 pacientes em tratamento na 

disciplina de semiologia por meio de questionário e exame clínico, observando o 

perfil socioeconômico, perfil nosológico e clínico (perdas dentárias e pressão 

arterial). Destes, 52% eram do sexo feminino, com idade predominante entre 20 e 29 
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anos; 48,3% com o segundo grau incompleto e 60% com renda mensal entre 

R$1000 e R$2000. Dos 100 pacientes entrevistados, foi obtida uma variável de 319 

perdas dentárias para os dentes superiores, 240 para os dentes inferiores com 

prevalência de molares em ambas os arcos, sendo o primeiro molar inferior com 

maior índice de extração (45%) seguido do primeiro molar superior (29%). Para os 

autores esta perda depende de vários fatores, dentre eles a cárie oclusal, porém 

uma das principais etiologias é a condição sociocultural e econômica em que se 

encontra a pessoa. 

 

 

2.3  SUCINTO HISTÓRICO DA PREVENÇÃO DA CÁRIE OCLUSAL – USO DE 

SELANTES 

 

Obstruir fisicamente fossas e fissuras ou pequenas lesões para retardar ou 

mesmo prevenir a cárie oclusal data de longo tempo, sendo que o primeiro relato na 

literatura sobre o assunto data de mais de 100 anos atrás, quando Wilson (1895) 

introduziu o conceito de prevenção da cárie oclusal através de uma barreira física ao 

descrever uma técnica utilizando o cimento oxifosfato, apesar do procedimento não 

ter fornecido uma proteção a longo prazo. 

A partir de então, muitas técnicas foram propostas no intuito de impedir o 

estabelecimento de cárie nesta superfície. 

Hyatt (1923) preocupado com a grande ocorrência de cárie na face oclusal 

dos dentes, propôs a odontomia profilática, que constava da abertura dos sulcos 

oclusais com instrumento rotatório e sua posterior restauração com amálgama de 

prata, antes mesmo que qualquer sinal de cárie se instalasse neste local. 

Bodecker (1929) recomendou que os sulcos e fossas fossem transformados 

em uma vala longa, que não retivesse alimento, isso também, antes do processo de 

cárie se estabelecer. Se por acaso alguma dentina fosse exposta, esta, por 

transformações secundárias, tornar-se-ia resistente à cárie. 

Klein e Knutson (1942) estudaram o efeito do nitrato de prata na prevenção 

da cárie oclusal do primeiro molar permanente. 
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A partir de 1950, outros métodos não invasivos foram propostos 

preconizando o preenchimento das fossas e fissuras com diferentes materiais. Ast, 

Bushel e Chase (1950) utilizaram o cloreto de zinco associado ao ferrocianeto de 

potássio e Miller (1951) o cimento de vermelho de cobre ou nitrato de prata. 

Assim, soluções químicas como nitrato de prata, cloreto de zinco e 

ferrocianeto de potássio foram também utilizadas no sentido de deter as cáries 

oclusais. Esses compostos possuíam ação proteolítica sobre os microrganismos 

presentes no esmalte. Entretanto, como os estudos mostraram que os 

procedimentos com estas substâncias não tinham efeito cariostático significativo, a 

técnica deixou de ser utilizada. 

Na mesma década, ocorreu um notável avanço da área odontológica com a 

técnica do condicionamento ácido do esmalte, desenvolvida por Buonocore (1955), e 

com as pesquisas sobre materiais resinosos, realizadas por Bowen (1958). 

Buonocore (1955) relatou o uso do ácido orto-fosforórico a 85% durante 30 

segundos, no esmalte dentário previamente à aplicação da resina acrílica, com o 

objetivo de aumentar a área de superfície e obter uma melhor retenção. Dessa 

maneira, essa técnica permitiu uma suficiente união entre o material resinoso e o 

esmalte, possibilitando a utilização dos selantes de fossas e fissuras. 

O dimetacrilato, semelhante aos utilizados nas resinas compostas resultado 

da reação entre o Bisfenol A e o Glicidil Metacrilato (BIS-GMA), foi descrito por 

Bowen (1958). 

Cueto e Buonocore (1967) realizaram o primeiro estudo clínico utilizando um 

material adesivo (metilcianocrilato) como selante de fossas e fissuras. Os autores 

obtiveram uma redução de 86,0% da cárie dentária nos dentes selados após 1 ano, 

comparado aos dentes não selados do lado oposto. No entanto, este procedimento 

apresentava certas falhas, e no retorno após 6 meses, cerca de 20,0% dos dentes 

selados apresentavam perda do material que necessitava ser substituído. 

O primeiro autor a empregar uma formulação Bis-GMA como selante foi 

possivelmente Roydhouse (1968), seus estudos mostraram que uma mistura de Bis-

GMA e metil-metacrilato reduzia significantemente a incidência de cárie dentária 

num período de três anos. 
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Buonocore (1970) testou um novo material adesivo (sistema Bis-GMA 

modificado) que endurecia após a exposição à luz ultravioleta em um intuito de 

corrigir as falhas da técnica de selamento. A amostra deste estudo foi de 60 crianças 

com 4 a 15 anos de idade apresentando 200 dentes incluindo molares decíduos e 

permanentes e pré-molares hígidos. Os dentes de um lado foram selados e do lado 

oposto não receberam tratamento e serviram como controle. O selamento foi 

realizado com isolamento relativo, após condicionamento com ácido fosfórico a 50%. 

O material usado para selamento era composto por três partes do produto de reação 

de Bisfenol A e Glicidil Metacrilato e uma parte de monômero metil metacrilato por 

peso associados à Benzoína metil éter para se tornar sensível a luz. Após o 

recobrimento das fossas e fissuras, o selante foi submetido à exposição de uma 

fonte de luz ultravioleta durante poucos segundos. Foi realizada a avaliação após 6 

e 12 meses. Aos 6 meses, todos os dentes estavam selados com material adesivo. 

Aos 12 meses, todos os dentes foram protegidos da cárie e apenas uma fissura, a 

distal do segundo molar superior, mostrava perda parcial do material. No grupo 

controle, 42,0% dos dentes apresentavam cárie. Segundo o autor, esta medida 

preventiva é simples, rápida e pode ser realizada por uma técnica em saúde bucal. 

Horowitz, Heifetz e McCune (1974) relataram a efetividade da prevenção da 

cárie oclusal, dois anos após a realização do selamento. Participaram do estudo 429 

crianças com idades entre 5 e 14 anos, divididas de acordo com a faixa etária em 

dois grupos, apresentando pelo menos um par de dentes hígidos homólogos. Após a 

profilaxia com pedra-pomes e taça de borracha, os dentes foram isolados com rolos 

de algodão, secos, condicionados com solução de ácido fosfórico a 50% e selados 

com um adesivo polimerizado por luz. Os selantes foram aplicados por dois 

profissionais e as avaliações de retenção do selante foram realizadas aos 5, 9, 12 e 

24 meses por um dos profissionais que realizou o selamento. O selante foi efetivo 

em inibir a cárie oclusal em 67,0% dos dentes selados quando comparados aos 

dentes do grupo controle. Com relação à retenção do selante, em 73,0% dos dentes 

o selante estava completamente presente, 11,0% apresentou perda parcial e em 

16,0% o selante não foi detectado clinicamente. 

Em 1976, o Conselho de Materiais Dentários da Associação Americana de 

Odontologia indicou o selante como um método seguro e efetivo para prevenção da 

cárie de fossas e fissuras. 
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Simonsen (1991) avaliou através de um estudo longitudinal de 15 anos o 

selante Concise White Sealant. A amostra desse estudo foi composta de 200 

pacientes com idades entre 5 e 15 anos, que tiveram os seus 4 primeiros molares 

permanentes selados e o grupo controle composto por 30 pacientes, com 

características semelhantes quanto à idade e ao sexo, residentes na mesma área 

com água de abastecimento fluoretada, apresentando os primeiros molares sem 

selamento. Do grupo teste, foram selecionados os que haviam recebido os selantes 

em uma mesma sessão. Destes 97 pacientes, 33 foram selecionados utilizando uma 

tabela de números aleatórios, e avaliados periodicamente. Aos 15 anos, 24 

pacientes do grupo teste e 13 do grupo controle foram examinados. A superfície 

oclusal sem selamento foi examinada e diagnosticada como cariada, restaurada ou 

hígida. No grupo teste, os selantes foram classificados como: completamente 

presente, parcialmente presente ou perda completa. Além disso, também foi 

registrada a presença de cárie. Para os molares superiores, as superfícies lingual, 

oclusal (distal) e oclusal (mesial) foram avaliadas separadamente. Para os molares 

inferiores, apenas a superfície oclusal foi avaliada, num total de oito superfícies para 

cada paciente. Os resultados mostraram que 27,6% dos dentes apresentavam 

retenção completa do selante e 35,4% retenção parcial. Nenhuma das superfícies 

seladas apresentou perda completa em 10,9% das superfícies e 26,0% estavam 

cariadas ou haviam sido restauradas. Através de análise pareada, 31,3% e 82,8% 

das superfícies estavam cariadas ou restauradas, nos grupos teste e controle, 

respectivamente. O autor concluiu que o selante de fossas e fissuras é um método 

seguro e efetivo, mesmo com uma única aplicação, e que os profissionais poderiam 

obter aproximadamente 100,0% de prevenção da cárie oclusal. 

Ismail e Gagnon (1995) relataram em um período de dois anos um estudo 

longitudinal sobre a eficácia de selantes de fossas e fissura aplicado no primeiro 

molar permanente de crianças com idade entre 6 e 9 anos na prática odontológica 

privada em Montreal, Quebec. Esta comunidade não possuía água fluoretada. Na 

avaliação de 2 anos após o selamento, 10,9% das superfícies não seladas dos 

molares permanentes, que eram consideradas sadias no início do estudo, foram 

restauradas. No entanto, a incidência de restaurações em superfícies previamente 

seladas foi de 2,7%, uma redução de 75%. Em superfícies sem cavidades, com 

fissuras manchadas, a incidência de restauração foi de 34,6%. Assim, o valor de 
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2,7% da incidência de restauração nos molares previamente selados representa 

uma redução de 92% quando estes dentes de maior risco foram avaliados. 

Como consequência do sucesso obtido nas pesquisas clínicas empregando 

o selamento das fossas e fissuras, percebeu-se ao longo do tempo, o surgimento de 

uma grande variedade de materiais seladores à base de Bis-GMA com e sem carga, 

com e sem pigmento coloridos ou opacificadores, fotoativado ou quimicamente 

ativado, com e sem flúor, que se encontram disponíveis no mercado aos 

profissionais. 

 

 

2.4  SELANTES DE FOSSAS E FISSURAS À BASE DE RESINA 

 

A efetividade do selante de fossas e fissuras está diretamente relacionada à 

retenção do mesmo, assim a perda desse material é causada por problemas clínicos 

como o acesso, controle da umidade, gravidade e o tipo de fissura (RIPA, 1985; 

RIPA, 1993), mas também o material selador por si só deve exercer sua função 

(CARLSSON; PETERSSON; TWETMAN, 1997). 

Houpt e Shey (1983) avaliaram a retenção e a efetividade do Delton, em um 

estudo clínico longitudinal de seis anos. A amostra foi constituída por 205 crianças 

entre 6 a 10 anos de idade, apresentando primeiros molares permanentes hígidos. 

Nos três primeiros anos de estudo, a água de abastecimento da cidade em que as 

crianças residiam tinham água fluoretada. Os dentes foram submetidos à profilaxia 

com escova e pasta contendo flúor, isolados com rolo de algodão, condicionados 

com ácido fosfórico a 37% durante 60 segundos, lavados, secos e selados com 

Delton. Foram selados 205 primeiros molares (108 superiores e 97 inferiores). Os 

selantes foram avaliados quanto à retenção e à presença de lesões de carie, por 

dois odontopediatras, de forma independente. A perda do selante foi 

aproximadamente 7,0% a cada ano, sendo que a porcentagem de retenção aos 5 e 

6 meses foi respectivamente, 98,0% e 94,0%. Após 6 anos, 60,0% dos locais 

selados ainda permaneciam protegidos. A porcentagem de carie após 1 e 6 anos foi 

de 23,0% e 74,0% e 3,0% e 25,0%, respectivamente para os grupos controle e 

experimental. Conclui-se com isso que o Delton possui um alto grau de retenção e 

efetividade na redução da carie após 6 anos. O teste do selante imediatamente após 
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a sua aplicação poderia identificar aqueles que seriam perdidos precocemente 

devido à adesão inadequada do esmalte. 

Sveen e Jensen (1986) avaliaram a retenção de dois selantes a base de 

resina (Delton e Prisma-Shield). Entraram no estudo 99 crianças de 6 a 15 anos de 

idade, com pré-molares e molares contra laterais permanentes hígidos. Foram 

selados 360 dentes. Os dois materiais foram aplicados aleatoriamente, por dois 

pesquisadores, seguindo as instruções dos respectivos fabricantes sob isolamento 

relativo. Os selantes foram avaliados segundo a retenção, a integridade marginal e 

estabilidade de cor aos 6, 12 e 24 meses, por dois pesquisadores, e, em caso de 

discordância foi realizado um novo exame pelos mesmos. Os resultados não 

mostraram diferenças entre os dois materiais testados. Os níveis completos de 

retenção foram de 95,5% a 100,0%. Para os autores ambos os materiais podem ser 

altamente efetivos na eliminação do potencial cariogênico presente em fossas e 

fissuras. 

Wendt e Koch (1988) realizaram um estudo clínico com o objetivo de 

avaliarem selante de fossas e fissuras na superfície oclusal de primeiros molares 

permanentes durante 10 anos. Participaram do estudo crianças entre 6 e 9 anos de 

idade que possuíam o primeiros molares permanentes totalmente irrompidos e livres 

de cárie. O material utilizado foi o Delton que foi aplicado de acordo com as 

recomendações do fabricante. Foram seladas 758 fissuras durante 8 anos e essas 

eram avaliadas anualmente. Após 1 ano, 98% das fissuras apresentaram retenção 

total do selante. Na avaliação de 8 anos, 80% de retenção total, 16% de retenção 

parcial, porém sem nenhuma evidência de cárie. Ocorreu perda em 4 % dos casos e 

esses dentes apresentavam cárie ou restauração de amálgama. Após 10 anos, 

apenas 105 fissuras foram avaliadas. Dessas, 94% apresentavam retenção total ou 

parcial, sem cárie e 6% das superfícies oclusais estavam cariadas ou restauradas. O 

estudo indicou que o selamento de todas as superfícies oclusais deveria ser 

recomendado tão precocemente quando possível, para evitar tratamentos mais 

invasivos; pois os resultados reforçaram que o selamento de fossas e fissuras é um 

tratamento efetivo e tem um índice baixo de falhas. 

Rock, Weatherill e Anderson (1990) avaliaram em estudo longitudinal de 3 

anos, três diferentes materiais à base de resina. Um desses materiais era o Delton 

(quimicamente ativado) e 2 deles fotoativados (Delton e Prismashield). Um total de 



2 Revisão de Literatura  45 

744 primeiro molares permanentes foram selados em 186 crianças, aleatoriamente, 

com idades entre os 6-7 anos, no início do estudo. O selante foi aplicado por uma 

técnica dentária, sob isolamento relativo após profilaxia com pasta profilática sem 

flúor e taça de borracha. As avaliações foram realizadas aos 6 meses e anualmente 

por 3 anos, por um único examinador. Após 3 anos, a retenção total foi encontrada 

em 77% dos dentes. Não houve diferença estatística entre os três materiais, 

somente na última avaliação, em que o Delton foi significantemente melhor que o 

Prismashield. Os dois selantes fotoativados tinham retenção melhor do lado direito 

da boca do que no lado esquerdo, mas não houve diferença significativa quando 

comparado com o material auto polimerizável. 

Jensen, Billings e Featherstone (1990) realizaram um estudo clínico com os 

seguintes objetivos: 1) determinar in situ a retenção do Fluroshield durante o período 

de um ano, comparando com Prisma-Shield e, 2) avaliar a biodisponibilidade e a 

distribuição bucal do flúor liberado. Desse estudo participaram 82 crianças com 

idades entre 6 e 9 anos, que tinham seus primeiros molares permanentes selados 

quando esses possuíam risco de cárie. Foram utilizados o Prisma-Shield, um selante 

à base de Bis-GMA e o Fluroshield, que o que difere do Prisma-Shield é somente 

adição de 2% de NaF e 1% de promotor de adesão. Os selantes foram aplicados de 

forma randomizada, seguindo as recomendações do fabricante. Após 6 e 12 meses 

da aplicação foram realizados exames visuais e táteis dos dentes selados. Para a 

avaliação da biodisponibilidade e da distribuição bucal do flúor liberado, foram 

selecionadas 10 crianças de forma randomizada. A coleta da saliva não estimulada 

ocorreu antes da aplicação do selante, 30 minutos, 1 dia, 2 dias, e uma semana 

após a aplicação dos selantes. Não houve nenhuma diferença estatisticamente 

significante na taxa de retenção dos dois selantes na avaliação de 6 e 12 meses. A 

retenção total ou parcial era encontrada em 274 dos 275 dentes avaliados em 6 

meses e em todos 199 dentes avaliados em 12 meses. Porém, em 32 dentes foi 

encontrada no mínimo 1 sulco, fossa ou fissura sem a cobertura do selante em 

ambas as avaliações, porém somente um dente de cada material foi identificado 

com risco de cárie, resultante da perda parcial ou total do selante. O aumento dos 

níveis de flúor na saliva, na totalidade foi estatisticamente significante, somente 30 

minutos depois da aplicação do selante. A medida do flúor para todos os intervalos 

de amostragem não diferiu dos valores iniciais. Dessa maneira, os autores 
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demonstraram que a presença de flúor na composição do material não interferiu na 

sua retenção, pois o índice de retenção nos primeiros molares permanentes desse 

estudo foi igual para ambos os materiais. Além disso, também demonstraram que o 

flúor liberado pelo Fluroshield foi intenso, porém apenas por um período curto de 

tempo, retornando aos níveis inicias em 24 horas. 

Castro et al. (1991) verificaram in vitro a influencia da contaminação pós-

ataque ácido na penetração de selantes autopolimerizáveis (Delton e Oralin) e 

fotopolimerizáveis (Prisma-Shield e Helioseal). Os quatro selantes foram aplicados 

seguindo as recomendações dos fabricantes em três situações: sem contaminação; 

contaminado pela respiração bucal do operador; e pela saliva, em ambos os casos, 

por um minuto. Os dentes sofreram um preparo para serem fotografados utilizando a 

microscopia de luz polarizada e para exame em microscópio de transmissão de luz. 

Os resultados mostraram que os selantes Delton, Oralin e Helioseal apresentaram 

um mesmo nível de penetração no esmalte dentário e foram superiores ao Prisma-

Shield. O esmalte dentário condicionado não contaminado mostrou-se superior 

quanto à penetração, o que segundo os autores demonstrou a importância do 

isolamento absoluto durante o selamento oclusal. 

Carlsson, Petersson e Twetman (1997) avaliaram o desempenho clínico do 

Helioseal F em escolares. Participaram desse estudo 121 crianças de idades entre 6 

e 7 anos que exibiam um ou mais fatores de risco à cárie, e que tiveram seus 

primeiros molares selados com Helioseal F. o grupo controle foi composto por 83 

crianças de mesma idade com baixo risco à cárie, as quais nenhum dente foi tratado 

com selante. Em 20 crianças do grupo com risco à cárie foi aplicado o Helioseal F de 

forma randomizada em um lado da boca e do outro, o selante Delton. Os autores 

realizaram este procedimento com o objetivo de comparar a proporção de 

Streptococus mutans na placa. Dessa forma, 15 crianças de cada grupo tinham sua 

saliva não estimulada coletada após um mês do selamento para determinar a 

concentração de flúor. Após dois anos 76,6% dos selantes estavam clinicamente 

intactos, enquanto 22,0% estavam parcialmente perdidos e 1,4% completamente 

perdidos. Em 48,6% das crianças do grupo que receberam selantes havia um ou 

mais selantes que tinham sido reparados ou reaplicados durante o período do 

estudo. Os níveis salivares dos Streptococus mutans continuaram sem mudanças 

estatísticas durante o período do estudo no grupo que recebeu o selante enquanto 
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uma leve diminuição ocorreu no grupo controle. Em relação à incidência de cárie, 

dependendo da dentição e o índice usado, o índice de cárie durante o estudo foi de 

11-70% menor no grupo selado quando comparado com o controle. Além disso, o 

índice de cárie no molar permanente foi maior em crianças com perda parcial ou 

completa quando comparadas com crianças com completa retenção. Essa diferença 

foi estatisticamente significante. A concentração de flúor na saliva não estimulada foi 

de 0,91 nmol/mL no grupo selado comparado com 0,71 nmol/mL do grupo controle. 

Essa diferença não foi estatisticamente significante. O nível de Streptococus mutans 

na placa bacteriana foi diminuindo com o tempo em ambos os materiais. Um leve 

aumento foi registrado no grupo selado com Delton na avaliação de 6 e 12 meses, 

porém essa diferença não foi estatisticamente significante. Os autores concluíram 

que o selante que contém flúor pode ser utilizado satisfatoriamente na prevenção de 

cárie em crianças de alto risco. Porém o efeito clínico benéfico do flúor ainda não 

está claro. 

Rego, Silva e de Araújo (1998) avaliaram clinicamente a eficiência e a 

durabilidade de um selante com carga e flúor (Fluroshield) em dentes que foram 

submetidos à ameloplastia e de um selante que não continha carga ou flúor (Delton) 

sem uso da técnica invasiva. Participaram desse estudo 39 crianças entre 9 a 16 

anos de idade. Em 109 aplicações foram utilizados o; Fluroshield e em 83 

aplicações, o Delton. Para cada dente, independentemente da quantidade de sítios, 

foi aplicado um único tipo de selante. Os resultados mostraram que a retenção total 

do selante Fluroshield, após 6 meses de aplicação, foi de 100%. Aos 12 meses 

houve 1 perda total (0,92%), em 18 meses, 2 perdas totais (1,83%) e 3 perdas 

parciais (2,75%) e em 24 meses 2 perdas totais (1,92%) e 3 perdas parciais (2,88%). 

O selante Delton, apresentou 2 perdas parciais (2,41%), na avaliação de 6 e 12 

meses, em 18 meses, obteve 2 perdas totais (2,7%) e 3 perdas parciais (4,05%) e 

em 24 meses, uma perda total (1,43%) e 5 perdas parciais (7,14). Porém, a 

comparação do desempenho clínico dos dois materiais foi semelhante, não 

ocorrendo diferença estatisticamente significante. 

Um estudo com o objetivo de avaliar a taxa de retenção de dois materiais 

com e sem flúor na sua composição, por 4 anos, foi realizado por Lygidakis e Oulis 

(1999). Os dois diferentes materiais (Fluroshield e Delton) foram aplicados em todos 

os 4 primeiros molares livres de cárie em 112 crianças com idades entre os 7 e 8 
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anos, utilizando a técnica de meia-boca. Todas as crianças foram observadas em 

intervalos de 6 meses, incluindo a aplicação tópica de flúor. Os selantes não foram 

reaplicados se tivessem sido perdidos entre os exames. Após 48 meses, 162 dentes 

do grupo do FluroShield e 162 no grupo do Delton foram avaliados. No que diz 

respeito à retenção dos selantes, 124 dentes (77%) do grupo do FluroSheild e 144 

(89%) do grupo do Delton estavam totalmente selados, e 23 (14%) do FluroSheild 

em comparação com 9 (6%) do grupo do Delton estavam parcialmente selados. 

Além disso, 14 dentes do grupo do FluroSheild e 9 do grupo do Delton encontravam-

se não selados. Observou-se a presença de cárie em 14 dentes (9%) no grupo 

FluroShield e 19 (10%) no Delton. O selante Fluroshield parece ter uma taxa de 

retenção menor, depois de quatro anos, quando comparado com o Delton. No 

entanto, o total de perdas e presença de lesões de cárie foi semelhante nos dois 

grupos. 

Wendt, Koch e Birkhed (2001) avaliaram a retenção e a eficácia do selante 

de fossas e fissuras em primeiros e segundo molares permanentes, respectivamente 

após 15 a 20 anos, de sua realização. Participaram do estudo 72 crianças, cada 

uma apresentando os 4 primeiros molares permanentes selados com Delton. Nos 

exames anuais, quando foram realizadas as avaliações dos selantes nestes dentes, 

os segundos molares hígidos recém-irrompidos foram selados. Da amostra inicial, 45 

indivíduos foram examinados, totalizando 153 e 161 primeiros e segundos molares, 

respectivamente. Apos 20 anos, 65,0% dos primeiros molares permanentes selados 

apresentavam retenção completa, 22,0% retenção parcial e 13,0% carie ou 

restauração na superfície oclusal ou sulco vestibular. Apos 15 anos para os 

segundos molares, estes valores correspondiam respectivamente a 65,0%, 30,0% e 

5,0%. Dos dentes cariados ou restaurados, a maioria estava localizada no arco 

inferior, apresentando uma diferença significativa. Assim, os selantes de fossas e 

fissuras aplicados na infância podem ter um efeito em longo prazo na prevenção da 

cárie conforme os resultados deste estudo longitudinal. 

Yildiz et al. (2004) realizaram um estudo com o objetivo de comparar os 

selantes contendo fluoreto (Helioseal F) com Concise White Sealant em sua 

retenção e capacidade de prevenção de cárie na população jovem. Os materiais 

foram aplicados por três dentistas em 122 fissuras do primeiro e segundo molares 

superiores em 59 adultos com idades entre 18-20 anos. Cento e vinte e dois molares 
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sem cárie e não selados foram selecionados como controles. Os dentes foram 

avaliados utilizando os seguintes critérios: 1 - totalmente retidos; 2 - parcialmente 

perdido; 3 - totalmente perdido e, 4 - cariados. Todos os dentes foram avaliados 

clinicamente em 3, 6, 12 e 24 meses, por dois examinadores. Os dados foram 

analisados estatisticamente com o teste do Qui-quadrado. Após 3 meses 72,1% dos 

selantes estavam integralmente mantidos, aos 24 meses caíram para 46,7%. A 

perda parcial do selante aos 3 meses foi de 15,6%, aos 6 meses foi de 26,2%, aos 

12 meses foi de 27,9% e, aos 24 meses foi de 27%. A perda total do Helioseal F foi 

de 16,4%; 19,7%; 18,0% e, de 3% aos 3m, 6m, 12m e, 24 meses respectivamente, a 

qual foi superior à perda total do Concise White Sealant, que foi de 8,2%; 9,8%; 

11,5% e, de 18%, respectivamente. Portanto, a taxa de retenção Helioseal F foi 

menor do que para o Concise White Sealant. Nenhuma cárie foi detectada aos 3 e 6 

meses nos dentes selados. A incidência de cárie nos dentes selados com Helioseal 

F e Concise White Sealant, aos 12 e aos 24 meses foi respectivamente de 11,5% e 

0%. A incidência de cárie em todos os dentes selados após 24 meses foi de 5,7% e 

25,4% no grupo controle. Os resultados enfatizam que a aplicação de selantes em 

fossas e fissuras jovens é um método eficaz para a prevenção da cárie fissura. 

Torres et al. (2005) realizaram um estudo, no qual o objetivo foi avaliar a 

resistência ao cisalhamento de selantes à base de resina para esmaltes 

contaminados e não contaminados por saliva, comparando dois protocolos de 

polimerização: (1) fotopolimerização individual de uma camada intermediária de um 

adesivo e do selante, ou (2) fotopolimerização simultânea dos dois materiais. A 

amostra foi composta de setenta e duas superfícies de esmalte, que foram obtidas 

de 24 terceiros molares e distribuídas aleatoriamente em 2 grupos (N=36): (A) 

esmalte contaminado por saliva; (B) esmalte não contaminado por saliva. Cada 

grupo foi dividido em três subgrupos, de acordo com a técnica adesiva: (1) Prime & 

Bond e Fluroshield foram fotopolimerizados separadamente; (2) Prime & Bond e 

Fluroshield foram fotopolimerizados juntos; (3) Fluroshield foi aplicado sozinho. Foi 

testada a resistência ao cisalhamento de união em uma velocidade de 0,5 

mm/minuto. As médias (MPa) dos resultados foram: IA-15,61 (± 4,74); IIA-15,71 

(±6,18); IIIA-13,83 (±1,50); IB-24,73 (±4,34); IIB-22,41 (±4,16); IIIB-18,20 (±3,58). A 

análise estatística revelou que, em geral a resistência de união ao esmalte 

contaminado por saliva foi notavelmente menor (p<0,05) do que a registrada em 
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condições secas. Em ambos os grupos contaminados e não contaminados, de forma 

significativa a maior força de cisalhamento (p<0,05) foi observada quando o agente 

de união foi aplicado debaixo do selante. Comparando-se os protocolos de 

polimerização para os espécimes contaminados, não foi observada diferença 

estatisticamente significante (p>0,05) entre a polimerização individual e a 

simultânea. Por outro lado, para as amostras não contaminadas, a força de adesão 

foi maior e estatisticamente diferente (p<0,05) quando os materiais foram 

fotopolimerizados separadamente. Com isso, conclui-se que a polimerização 

individual ou simultânea da camada intermediária de adesivo com o selante resinoso 

não parecem afetar a resistência de união com o esmalte contaminado por saliva; no 

entanto quando são mantidas em condições secas, não contaminadas, os materiais 

intermediário e o selamento devem ser preferencialmente fotopolimerizados 

separadamente. 

Shen, Shokry e Anusavice (2007) realizaram um estudo que testou a 

hipótese de que a camada inibida por oxigênio na polimerização de uma resina à 

base de metacrilato e o pH do meio de armazenamento aumentaria 

significativamente a liberação de flúor inicial e  a taxa de recarga a longo prazo de 

flúor do selante dental. Quarenta e oito discos (16 mm diâmetro de 1 mm de 

espessura) foram feitos a partir dos selantes Fluroshield (<5% em peso NaF) e 

Helioseal F (<30% em peso de vidro de fluorosilicato). Para cada selante, 24 discos 

foram polimerizados através de uma tira de Mylar® que cobria a superfície e os 24 

discos restantes foram polimerizados no ar permitindo a formação da superfície 

inibida por oxigênio. Cada amostra nos grupos de 24 discos foram armazenados 

individualmente em frascos de 25mL, e divididos em quatro grupos de seis frasco 

para receber 10mL de pH4-pH7 (designação de pH 4-7) de soluções tampão de 

lactato. As soluções tampão foram substituídas periodicamente até 121 dias. A 

liberação de flúor acumulada ao longo do tempo foi utilizada para determinar os 

coeficientes de recarga de curto prazo e longo prazo. Os resultados mostraram que 

os valores médios do coeficiente para qualquer selante foram significativamente 

influenciados pela condição de polimerização (p<0,0001) e pH (p<0,0001), com 

exceção de curto prazo de liberação pelo selante de NaF. A duração do curto prazo 

de recarga foi muito mais longa para o selante de vidro de fluorosilicato. Assim, 
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ambos pH e a fonte de flúor incorporado no selante desempenham papéis 

significativos na liberação de flúor. 

Carvalho et al. (2009) avaliaram o efeito da esterilização com raios-gama na 

liberação de flúor e atividade antibacteriana de materiais resinosos, Fluroshield (FS) 

e Clearfil Protect Bond (CPB). Quatro grupos foram formados: G1-FS e gama; G2-

FS sem gama; G3-CPB e gama; G4-CPB sem gama. Doze discos de cada material 

foram preparados para análise de liberação de flúor, os quais foram cobertos com 

esmalte de unha, exceto em um lado com 50,4mm2 de área. G1 e G3 foram 

esterilizados com dose de 14,5KGy por 24h/27°C, enquanto G2 e G4 (controles) não 

foram esterilizados e foram mantidos sob as mesmas condições de tempo e 

temperatura. As leituras de liberação de flúor foram feitas em duplicata (n=6) por um 

eletrodo específico. A atividade antibacteriana foi avaliada pelo teste de difusão em 

agar. Os halos de inibição foram medidos após 48h. Os dados foram analisados 

pelos testes ANOVA e Tukey (α=5%). A esterilização gama diminuiu a liberação de 

flúor de FS em cerca de 50%, enquanto CPB não foi afetado. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos esterilizados e controle no efeito 

antibacteriano do CPB. FS não apresentou atividade antibacteriana. A esterilização 

gama diminuiu a liberação de flúor de FS, mas não afetou a atividade antibacteriana 

dos materiais estudados. 

Borges et al. (2011) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

profundidade de polimerização de 10 materiais dentários fluidos contemporâneos 

ativados por luz azul em opacidades severas, influenciado por diferentes tempos de 

irradiação, utilizando a espectroscopia FT-IR. Participaram do estudo cinquenta e 

cinco amostras (n=5) com um diâmetro de 5mm e 1mm de espessura de material 

translúcido (Opallis Flow T), amarelado (Master Flow A2; Opallis Flow A2; Natural 

Flow A2; Fluroshield Yellowed) e opaco (Master Flow OA2; Natural Flow O; Opallis 

Flow OA3.5; Opallis Flow OP; Fluroshield White) que foram obtidas em seis tempos 

de polimerização (10s, 20s, 30s, 40s, 50s e 60s) usando um LED de alta intensidade 

LED (Coltolux, Coltène / Whaledent). O grau de conversão (DC) (%) foi obtido 

usando o Nexus 470 FTIR Spectrometer (Nicolet Instruments, EUA). Os espectros 

FTIR-ATR para as amostras não polimerizadas e polimerizadas foram analisados 

usando um cristal de ZnSe. As superfícies polimerizadas superiores e inferiores dos 

espécimes foram analisadas para obter a profundidade de polimerização. A maior 
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profundidade de polimerização foi obtida por Natural Flow OA2, enquanto a menor 

foi apresentada pelo Master Flow OA2. O menor tempo de polimerização em 

profundidades semelhantes aos mais demorados foi para Opallis Flow A2 e 

Fluroshield Yellowed. Portanto, a profundidade de polimerização, influenciada pelo 

tempo de irradiação, foi dependente dos materiais. O uso dos selantes Opallis Flow 

A2 e Fluroshield Yellowed podem representar uma abordagem alternativa de 

selamento das fissuras do dente utilizando a polimerização por 10s. 

 

 

2.5  SELAMENTO COM CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 

 

O estudo pioneiro utilizando CIVc (ASPA II) no selamento e restauração com 

mínimo preparo cavitário de fossas e fissuras foi realizado por McLean e Wilson 

(1974) com o intuito de estabelecer a efetividade deste material na paralisação ou 

prevenção de cárie oclusal durante um período de dois anos. Foram tratados 279 

dentes posteriores (pré-molares e molares) em crianças com idades entre 9 e 16 

anos. As fissuras que prendiam o explorador foram alargadas com uma broca. O 

material foi inserido no preparo com um brunidor. As fissuras mais largas foram 

seladas com o mesmo material, usando uma sonda clínica ou uma lima endodôntica, 

após isolamento relativo com rolos de algodão e condicionamento com uma solução 

de ácido cítrico a 50% durante 30 segundos. A avaliação das restaurações foi 

realizada utilizando os seguintes critérios: forma anatômica, adaptação marginal e 

descoloração do ângulo cavo-superficial. Nos casos das fissuras seladas, o selante 

foi avaliado em três categorias de retenção: total, parcial ou perda. Os resultados 

mostraram que quando o ASPA foi usado como selante, 84,0% e 78,0% dos 

selantes apresentavam retenção completa, após 1 e 2 anos, respectivamente. 

Segundo os autores, o material tem aplicação particularmente no selamento de 

fissuras largas e no preenchimento de fissuras com cáries, após mínimo preparo 

mecânico. 

Seppä e Fross (1991) avaliaram in vitro a suscetibilidade à desmineralização 

das fissuras seladas com CIV (Fuji III) e o efeito do alargamento das fissuras prévio 

ao selamento, após a perda do material. A amostra constou de molares e pré-

molares humanos, nos quais se avaliou as seguintes situações experimentais: 
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fissuras não seladas; fissuras seladas com Fuji III, e fissuras alargadas com uma 

pequena broca diamantada em forma de chama em alta rotação e seladas com Fuji 

III. Nas duas primeiras situações, as fissuras foram limpas com pedra-pomes e 

escova em baixa rotação. Os dentes tratados tiveram seus selamentos removidos, 

depois de um período de armazenagem e então foram submetidos à produção de 

cárie artificial. Os dentes apresentaram uma profundidade média de lesão menor e 

estatisticamente significante em relação aos não selados, porém não houve 

diferença entre as fissuras naturais e as alargadas com broca. Estes resultados 

sugerem que as fissuras seladas com CIV são mais resistentes à desmineralização 

do que as não seladas, mesmo após a perda macroscópica do selante. Segundo os 

autores, isso pode ser devido ao efeito combinado de liberação de flúor e de material 

residual no fundo das fissuras. 

A profundidade de penetração nas fossas e fissuras de diferentes materiais 

seladores, três CIVs, dois convencionais (Vidrion C e Fuji IX), um modificado por 

resina (Vitremer) e um selante à base de resina e CIV (Vitro Seal Alpha), foram 

avaliados in vitro através de microscopia óptica por Abreu et al. (1998). Pré-molares 

superiores hígidos, extraídos por razões ortodônticas, receberam profilaxia com jato 

de bicarbonato de sódio por 20 segundos, foram lavados, secados, condicionados 

com gel de ácido fosfórico a 37% por 20 segundos e selados seguindo as 

especificações dos respectivos fabricantes. Os resultados mostraram que o Vitremer 

penetrou mais efetivamente nas fossas e fissuras oclusais, quando comparado ao 

Vidrion C e ao Fuji IX com diferença estatisticamente significante. Com relação ao 

Vitro Seal Alpha, não foi observada a diferença estatisticamente significante com 

nenhum dos outros materiais estudados. 

Quackenbush, Donly e Croll (1998) realizaram um estudo in vitro com o 

intuito de determinar a solubilidade de diferentes proporções pó:líquido do CIVmr 

(Vitremer). Discos foram confeccionados respeitando-se as seguintes condições: 

uma medida de pó para uma gota de líquido (1:1); uma medida de pó para duas 

gotas de líquido (1/2:1), e uma medida de pó para três gotas de líquido (1/3:1). Após 

30 dias de armazenagem em condições simulando cárie artificial verificou-se a 

solubilidade pela diminuição do peso do disco. Os resultados mostraram que a 

solubilidade diminui com o aumento do pó de alumíniosilicato. 
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Pereira et al. (1999) avaliaram a retenção e a incidência de cárie de dois 

materiais ionoméricos usados como selante de fossas e fissuras, um CIVc (Ketac-

Bond) e um modificado por resina (Vitremer) após 6 e 12 meses da sua realização. 

A amostra era composta de 200 crianças, residentes em cidade com água 

fluoretada, com 6 a 8 anos de idade apresentando primeiros molares permanentes 

hígidos e sem selamento, divididas em três grupos, um controle e dois grupos 

experimentais. Nos grupos experimentais, o Vitremer foi aplicado nos primeiros 

molares do lado direito e o Ketac-Bond no lado oposto. Ambos os materiais foram 

aplicados na mesma sessão. Antes do selamento, os dentes receberam profilaxia 

com pedra-pomes, foram isolados com rolos de algodão, condicionados com ácido 

fosfórico a 35% por 30 segundos. Os materiais foram aplicados seguindo as 

instruções dos respectivos fabricantes. A proporção pó;líquido do Vitremer foi 

alterada para 1:2 para se obter uma baixa viscosidade do material. Dois dentistas 

previamente calibrados auxiliados por duas técnicas de saúde bucal realizaram 

todos os procedimentos clínicos. As avaliações clínicas foram realizadas aos 6 e 12 

meses, sendo que os critérios de avaliação adotados foram retenção total, retenção 

parcial Tipo 1 (presença do selante em 2/3 de toda extensão da superfície) e 2 

(presença de selante em 1/3 de toda a extensão da superfície) e perda total do 

selante. O grau de retenção total (Tipos 1 e 2) para o Vitremer aos 6 e 12 meses foi 

59,0% e 36,0% e para o Ketac-Bond foi 24,0% e 15,0%, respectivamente. Durante o 

período experimental, nenhuma cárie foi registrada para os dois grupos. No entanto 

comparado ao grupo controle houve uma diferença significativa. Aos 12 meses, 

23,0% dos dentes do grupo controle apresentavam cárie. Conclui-se que o uso do 

CIV como material selador promove uma barreira física entre o ambiente bucal e as 

fissuras dentárias. 

Machado et al. (1999) avaliaram a retenção de um CIVmr (Vitremer) aplicado 

como selante de fossas e fissuras após a realização de diferentes pré-tratamentos 

do esmalte oclusal. A amostra foi de 60 crianças com idade entre 6 e 10 anos, num 

total de 220 primeiros molares permanentes, divididos aleatoriamente em quatro 

grupos: (I) condicionamento com ácido fosfórico a 37% por 15 segundos; (II) 

condicionamento com ácido maleico a 10% por 15 segundos; (III) primer que 

acompanha o produto; (IV) sem condicionamento. Assim, os dentes receberam 

profilaxia com aparelho de jato de bicarbonato de sódio previamente a realização do 
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procedimento, que foi feito sob isolamento relativo. O material com proporção 

alterada pra (1/4:1), aplicado com o auxílio de uma sonda exploradora e 

polimerizado por 40 segundos. A avaliação de retenção foi realizada após 5 e 12 

meses em 190 e 181 dentes, respectivamente. A superfície oclusal foi avaliada 

quanto à retenção total, parcial ou perda do material. Os resultados mostraram que 

os grupos I e II apresentaram os maiores índices de retenção total sem diferença 

entre ambos, respectivamente 50,0% e 51,1%, enquanto os grupos IV e III, os 

menores valores, 35,6% e 21,8%, respectivamente. Houve predomínio de retenção 

total na região centro-oclusal em relação à mésio-oclusal para os grupos I e IV no 

arco superior e em relação à disto-oclusal para o grupo I no arco inferior. O grupo III 

apresentou o menor índice de retenção total e o maior índice de perda do material. 

Os autores concluíram que a utilização do condicionamento ácido antes da 

aplicação do CIV como selante, favorece a sua retenção nas fossas e fissuras. 

Khanna et al. (2009) relataram que um diagnóstico exato da presença de 

cárie na superfície oclusal de dentes permanentes posteriores é um desafio para o 

clínico, sendo que este dilema da cárie oculta leva à invasão da abertura da fissura 

antes da colocação do selante. A plastia do esmalte é um procedimento invasivo que 

tem implicado no sucesso da aplicação de selantes de fossas e fissuras. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a micromorfologia da fissura e a penetração 

do selante sob microscópio eletrônico de varredura tanto com a técnica convencional 

e a técnica de selante invasivo. A amostra do estudo foi composta por dentes 

posteriores humanos extraídos submetidos a plastia do esmalte das fissuras nos 

grupos de estudo, em comparação com fissuras despreparadas nos grupos de 

controle. A plastia da fissura foi realizada com a ajuda especialmente de broca 

concebidas para fissurotomia. O selante utilizado foi o Clinpro da 3M. Todas as 

amostras foram preparadas para exame ao microscópio eletrônico de varredura. E 

os resultados obtidos foram: (i) A área de superfície disponível para a colocação de 

selante na superfície oclusal aumentou significativamente após a plastia do esmalte; 

(ii) a fissura após a plastia do esmalte aumentou significativamente em largura; (iii) o 

grau de penetração do selante foi significativamente maior com a técnica de selante 

invasivo em comparação com selante convencional. Conclui-se que a técnica de 

selante invasivo pode ser preferível à técnica convencional de selante para melhorar 

a adaptação, aderência e penetração do selante dentro do sistema de fissura. 
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Naorungroj et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de determinar 

as propriedades antibacterianas de três produtos selantes de fossas e fissuras à 

base de resina: Clinpro (3M ESPE), Embrace (Pulpdent), e UltraSeal XT plus 

(Ultradent). Os efeitos antibacterianos dos selantes foram testados em ambos os 

ensaios de difusão de Agar e um ensaio de inibição de crescimento de plâncton com 

Streptococcus mutans e Lactobacillus acidophilus. Todos os materiais mostraram 

difusão e contato antibacteriano nos ensaios de difusão em ágar. O efeito foi 

reduzido quando os discos de esmalte foram utilizados como substrato. No ensaio 

de inibição de crescimento planctônico, Clinpro teve seu efeito reduzido, mas 

manteve atividade contra duas bactérias ao longo do tempo. L. acidophilus foi mais 

sensível que S. mutans em UltraSeal. Embrace manteve atividade antibacteriana 

contra ambas as bactérias ao longo do tempo. Assim, dentro das limitações deste 

estudo in vitro pode-se concluir que todos os materiais são capazes de inibir por 

contato o crescimento de L. acidophilus e S. mutans. Embrace tem a atividade mais 

duradoura quando em solução antibacteriana, especialmente contra S. mutans. 

Chen et al. (2010) realizaram um estudo no intuito de testar novos materiais 

à base de ionômero de vidro como selantes. A hipótese nula testada foi: não há 

diferença na infiltração marginal de selantes produzidas com alta viscosidade de 

ionômero de vidro em comparação com selantes de resina composta in vitro. Os 

materiais utilizados foram Clinpro®, Ketac Molar Easymix® e Glass-Carbomer®. 

Selantes foram colocados na superfície oclusal de 89 dentes molares, termociclados 

por 5000 ciclos e avaliado utilizando micro-CT para a profundidade de penetração de 

nitrato de prata na interface esmalte selante, por dois avaliadores treinados. O 

selante Glass-Carbomer® apresentou uma ou mais "linhas de fratura" no material e 

na interface esmalte-material, repleto de uma espécie de transparência, mas não de 

cor preta. Selantes de ionômero de vidro de alta viscosidade tinham escores médios 

mais baixos de infiltração marginal do que os produzidos por selantes à base de 

resina composta (p<0,01). A infiltração marginal não foi encontrada no grupo de 

ionômero de vidro de alta viscosidade sem carga. Ketac Molar Easymix® teve menor 

infiltração marginal que os selantes à base de resina composta, e deve ser testado 

in vivo. Glass-Carbomer® não foram interpretáveis. 
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2.6  SELANTE À BASE DE RESINA X SELAMENTO COM CIMENTO DE 

IONÔMERO DE VIDRO 

 

Mejàre e Mjör (1990) compararam a retenção de um selante de CIV (Fuji III) 

com dois selantes à base de resina (Delton e Concise). A amostra constou de 208 

dentes permanentes (pré-molares, primeiros e segundos molares) pertencentes a 62 

crianças com idades entre 7 a 10 anos. Os dentes foram selados segundo as 

orientações dos respectivos fabricantes, após profilaxia com pasta de pedra-pomes. 

Foram realizadas moldagens da superfície oclusal após o selamento, 6 meses e 

anualmente, desde que o selante tenha sido avaliado clinicamente como presente, 

na mesma ocasião em que foram realizadas as avaliações clínicas. As réplicas 

foram examinadas em microscópio de dissecção, quanto à extensão (forma 

anatômica), adaptação (integridade marginal) e estrutura superficial do selante. A 

avaliação clínica dos selantes seguiu os seguintes critérios: retenção completa, 

perda parcial e total. Também foi registrada a presença de cárie relacionada ao 

selante. Os resultados demonstraram que o grau de retenção para as réplicas e para 

a avaliação clinica foi significativamente diferente após 18 a 24 meses e 30 a 36 

meses. No período de 6 a 12 meses, 61,0% dos selamentos com CIV foram 

perdidos, e após 30 a 36 meses, 84,0%. Embora a perda tenha sido registrada 

clinicamente, em 93,0% das replicas algum selante foi observado. Os selantes à 

base de resina apresentaram 90,0% de retenção completa após 4,5 a 5 anos. No 

entanto, a cárie foi registrada em 5,0% dos dentes selados com selante à base de 

resina e em nenhum dos dentes selados com Fuji III. De acordo com os autores é 

possível que a retenção de pequenas quantidades de CIV pode ser suficiente na 

prevenção a cárie em todo o sistema de fossas e fissuras. 

Smales et al. (1996) compararam o desempenho clínico de um selante 

experimental de CIVmr (Fuji III LC) com um à base de resina (Delton) após um 

período de seis meses. Participaram deste estudo 19 adultos jovens com idades 

entre 15 e 27 anos, apresentando pelo menos dois dentes posteriores em oclusão 

com o dente antagonista. Ao todo foram selados 131 dentes (34 pré-molares e 97 

molares permanentes), 62 com Delton Opaque e 69 com Fuji III LC por três 

dentistas. Os selantes foram realizados tanto por medidas preventivas em dentes 

hígidos, quanto em lesões de carie de esmalte incipientes. A escolha do material em 
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cada paciente foi aleatória. Os selantes foram realizados sem profilaxia previa, sob 

isolamento relativo. O esmalte foi condicionado com gel de acido fosfórico a 37% por 

30 a 40 segundos antes da aplicação do Delton e com acido poliacrílico a 10% por 

15 a 20 segundos antes da aplicação do Fuji III LC. Foram tirados slides coloridos 

com aumento 1:1, após o selamento e após 6 meses, para avaliação indireta dos 

selantes, quanto à retenção (completa; parcial onde o selante não necessitava de 

reparo; parcial onde era necessário reparo, e ausência de retenção, onde o selante 

não estava visível), e também quanto à presença de bolhas e de descoloração 

marginal ou superficial. Avaliações clinicas diretas também foram feitas quanto à 

presença de carie aos 6 meses, avaliadas como alterações de opacidade ou 

cavitação adjacente às fossas e fissuras e/ou amolecimento à sondagem de 

estrutura dentária ao longo das fossas e fissuras. Para o grupo do CIV, 74,0% das 

fissuras necessitaram refazer o tratamento e apenas 11,0% para o selante à base de 

resina, com um dente apresentando cárie para cada um dos materiais. O CIV 

apresentou um leve escurecimento e a sua manipulação foi mais difícil comparada 

ao selante à base de resina. 

Villela et al. (1998) compararam o grau de retenção de um CIV mr (Vitremer) 

na proporção pó:líquido de 1:3, com um selante à base de resina (Fluoroshield), 

após 24 meses. Foram selados 46 pré-molares superiores e inferiores hígidos de 

pacientes com 10 a 14 anos de idade. Os dentes foram divididos aleatoriamente em 

dois grupos, sendo que os dentes superiores e inferiores do lado direito receberam o 

Fluoroshield e os contralaterais o Vitremer. Os dentes foram isolados com dique de 

borracha, limpos com pasta de pedra-pomes, com auxilio de escova Robinson e 

baixa rotação, e condicionados com acido fosfórico a 37% durante 60 segundos. Os 

materiais foram usados seguindo as orientações do fabricante, com exceção da 

alteração da proporção pó:líquido para obter uma maior fluidez do material. Os 

dentes foram avaliados quanto a retenção do selante (retenção total, parcial, e perda 

total), aos 6, 12 e 24 meses por um avaliador através do exame tátil visual. Após 6, 

12 e 24 meses, observou-se que o Vitremer apresentou uma retenção total de 

92,30%, 91,30% e 82,60%, enquanto o Fluorshield apresentou 100,0% em todas as 

avaliações. De acordo com autores, ambos os materiais impediram o 

desenvolvimento de lesões de cárie, independente de sua retenção e períodos 

avaliados. 
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Rios (2000) avaliou o desgaste e a rugosidade superficial de três tipos de 

CIV utilizados para selamento, Fuji Plus, Ketac-Molar e Vitremer (em duas 

proporções pó:líquido: 1:1 e ¼:1) tendo o Delton como controle. Também foi 

avaliada a abrasividade de dois dentifrícios, Tandy e Sorriso. A determinação do 

desgaste foi obtida por meio da quantidade de massa perdida após a escovação, 

utilizando-se uma balança analítica de precisão. Os materiais que apresentaram o 

maior grau de desgaste, em ordem decrescente foram o Vitremer diluído e o Fuji 

Plus. Não foi encontrada diferença no desgaste em função da abrasividade dos dois 

dentifrícios. O aumento da rugosidade superficial do Vitremer diluído foi maior com 

significância estatística quando comparado aos demais materiais. 

Fracasso et al. (2005) avaliou qualitativamente a profundidade de 

penetração de diferentes materiais para selamento (Delton, Vitremer, Ketac-Molar, 

Fuji Plus Condicioner), no interior das fossas e fissuras, e o grau de infiltração de 

corante na interface entre a superfície de esmalte e o material selador. A amostra 

constou de 72 terceiros molares hígidos, limpos com jato de bicarbonato e divididos 

em seis grupos de doze elementos cada. O esmalte foi condicionado com o ácido 

fosfórico a 37% por 15 segundos, nos grupos do Delton e do Vitremer. O acido 

poliacrílico a 40% foi usado correspondente. Estes dois materiais foram protegidos 

por esmalte de unha, enquanto o Vitremer, com o “finishing gloss”. O Vitremer foi 

aplicado em duas proporções pó:líquido: 1:1 associado ou não ao “primer” pós-

condicionamento, e 1/4:1. Os espécimes foram submetidos à termociclagem, 

corados, e seccionados para a avaliação do índice de penetração do material no 

interior das fissuras e da infiltração do corante, através de um microscópio óptico. O 

autor concluiu que em relação à microinfiltração marginal, nenhum material testado 

foi capaz de impedir 100,0% a penetração do corante na interface esmalte/material 

selador. O Delton apresentou os piores índices de infiltração marginal, diferindo 

estatisticamente dos grupos dos cimentos ionoméricos, enquanto que o Vitremer 

diluído a ¼ de pó, ocupou uma posição intermediária, sem diferença estatística dos 

demais materiais. Em relação à profundidade de penetração dos materiais seladores 

no interior das fossas e fissuras, não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante, apesar da maior viscosidade dos CIVs. 

Garrido et al. (2002) avaliaram, in vitro, a influência de selantes oclusais na 

microinfiltração na interface esmalte/selante de fissuras, submetidos à ciclagem 
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térmica e de pH. A amostra foi constituída pelo grupo controle (C), que não recebeu 

tratamento por selante algum, e por três grupos experimentais (F, V e A), tratados 

por diferentes materiais: o selante resinoso, Alpha Seal (A), o fluoretado, FluroShield 

(F), e o cimento ionomérico híbrido, Vitremer (V). Os grupos foram estratificados 

conforme a natureza da ciclagem aplicada: subgrupos submetidos à ciclagem 

térmica (C1, F1, V1 e A1) e subgrupos submetidos à ciclagem térmica e de pH ácido 

(C2, F2, V2 e A2), simulando alto desafio cariogênico. Os espécimes foram imersos 

em solução reveladora de microinfiltração e, com o auxílio de lupa estereoscópica, 

foi mensurada a penetração do corante azul de metileno na interface 

selante/esmalte, atribuindo-se os escores representativos da microinfiltração. A 

seguir, os fragmentos foram fotografados, e as microinfiltrações reveladas nas 

imagens digitalizadas foram mensuradas através de medidas lineares da interface 

selante/esmalte. Os dados obtidos através das duas metodologias utilizadas indicam 

que os selantes resinosos (A e F) expressaram maior grau de proteção das fissuras, 

perante a influência exercida pelo cimento de ionômero de vidro (V). Considerando-

se a metodologia da avaliação do grau de microinfiltração que recorre a imagens 

fotográficas digitalizadas, constata-se, através das médias e dos EPM obtidos, que 

este recurso oferece resultados significativamente representativos em relação ao 

método de análise direta em lupa estereoscópica. 

Skrinjaric et al. (2008) realizaram um estudo como o objetivo de comparar o 

índice de retenção e a presença de cárie de um selante resino (Helioseal F) com um 

CIV (Fuji VII) com e sem condicionamento ácido do esmalte. Um total de 62 crianças 

entre 6 e 16 anos de idade participaram desse estudo. O grupo selado com 

Helioseal F era considerado controle. Os dentes do lado esquerdo da boca eram 

selados com Helioseal F e os do lado direito eram selados com Fuji VII com ou sem 

condicionamento ácido do esmalte. A retenção total no grupo controle (Helioseal F) 

após 12 meses foi de 80,4% e a perda foi somente de 5,4%. No grupo B (Fuji VII 

com condicionamento ácido do esmalte), foi observada retenção total em 30,8% e 

15,4% de perda do selante. No grupo C, a retenção total foi encontrada em 26,7% 

dos selantes e a perda em 16,7%. Essas diferenças foram estatisticamente 

significantes. No grupo controle, nenhuma cárie secundária foi encontrada após 12 

meses. Em ambos os grupos que utilizaram o CIV, 2 novas lesões de cárie foram 
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detectadas. O índice de retenção do CIV foi significantemente menor quando 

comparado com o selante resinoso. 

Oliveira et al. (2008) realizaram um estudo com objetivo de comparar a 

retenção e a eficácia de um selante resinoso e o cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina na prevenção de cárie. A amostra foi constituída de 108 

crianças em idade escolar com idade média de 7,5 + / -1,25 anos, em que 364 

primeiro molares permanentes foram divididos em 6 grupos: (1) grupo 1 = Delton + 

isolamento absoluto (usado apenas para este grupo); (2) grupo 2 = Delton + rolos de 

algodão; (3) grupo 3 = Prime & Bond 2.1 + Delton; (4) grupo 4 = Vitremer com 

proporção 0.25:1 pó:líquido; (5) grupo 5 = Primer + Vitremer com proporção 0.25:1 

pó:líquido; e (6) grupo 6 = Vitremer 1:1 com proporção pó:líquido. Após 12 meses, a 

taxa total de retenção para os grupos 6, 1, 2, 3, 4 e 5 foram, respectivamente: 92%, 

79%, 67%, 52%, 41% e 12%. Sendo que após esse tempo nenhum material 

apresentou perda total. 

Kantovitz et al. (2009) determinaram o efeito das condições ambientais 

sobre a degradação dos materiais selantes ionoméricos e resinosos. Fluroshield, 

Vitremer e Ketac-Molar em amostras em forma de disco (n = 18/material) foram 

preparados, polidos, submetidos à dureza inicial e leituras de rugosidade. Seis 

discos de cada um material foram aleatoriamente designados para três soluções 

diferentes de armazenamento: 0,3% de ácido cítrico (AC), a solução de 

desmineralização (DE), e solução de remineralização (RE). As amostras foram 

individualmente imersas em 3 ml da solução de ensaio, que eram diariamente 

alteradas. Após 15 dias de armazenamento, foram feitas novas leituras da 

rugosidade da superfície e da dureza. A liberação de flúor nas soluções foi medida 

dentro de 15 dias. O armazenamento em AC aumentou a rugosidade do Vitremer e 

Ketac Molar. Uma redução significativa na dureza foi observada para todos os 

materiais após o armazenamento em todas as soluções. Para todos os materiais, as 

maiores quantidades de liberação de flúor ocorreram durante o 1º dia. O Fluroshield 

apresentou os mesmos padrões de liberação de flúor em todas as soluções. Ketac 

Molar e Vitremer liberaram a maior quantidade de flúor na solução AC. Os autores 

concluíram que materiais ionoméricos são mais suscetíveis à degradação do que 

aqueles à base de resina sob condições ácidas. E que condições ácidas levam a 

uma maior liberação de flúor de materiais ionoméricos. 
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Lessa et al. (2009) realizaram um trabalho que teve como objetivo comparar 

a eficácia de materiais utilizados como selantes de fossas e fissuras oclusais 

(Vitremer, Vitrofill LC, Vitroseal Alpha e Fluroshield) em primeiros e segundos pré-

molares humanos, bem como avaliar a sua penetração nos sulcos dos mesmos. 

Foram utilizados 40 dentes, sendo estes divididos em 4 grupos, um para cada 

material testado. Após o preparo dos elementos com broca 2137F, através da 

técnica invasiva, 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). O material obtido após desmineralização teve seus tags 

medidos através do software Scion Image. Verificou-se uma grande variação dos 

somatórios dos comprimentos de tags em micrômetros. Concluiu-se, então, que o 

selante Fluroshield apresentou maior média de penetração, seguido do Vitroseal 

Alpha, os ionômeros Vitremer e Vitrofill LC. 

Barja-Fidalgo, Maroun e Oliveira (2009), em um estudo que verificou a 

efetividade do cimento de ionômero de vidro, usado como selante de fossas e 

fissuras em primeiros molares recém-irrompidos, observaram que o selante 

ionomérico (Fuji IX), em 6 meses e 5 anos de avaliação, apresentou melhores taxas 

de RT (63% e 29%, respectivamente) em relação ao resinoso (Delton) (50% e 21%, 

respectivamente) em primeiros molares permanentes recém-irrompidos. Assim, os 

autores concluíram que o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade pode 

fornecer algum nível de proteção contra a cárie dental quando usado como selante 

dental em primeiros molares permanentes recém-irrompidos, em situações em que 

não é possível isolar o dente adequadamente de qualquer contaminação salivar 

durante a aplicação do selante. Para os autores, a retenção do CIV não foi 

necessária para o seu efeito preventivo de cárie. 

Baseggio et al. (2010) ao comparar o Vitremer com o Fluroshield® quanto à 

eficácia em prevenir cárie e retenção dos materiais por três anos em um modelo 

randomizado de boca dividida, encontrou em 6, 12, 24 e 36 meses de estudo, para o 

Vitremer 18,75%, 13,75%, 8,75% e 5,10% de RT, respectivamente; enquanto que 

para o Fluroshield® foi verificada uma taxa de RT de 96,25%, 94,37%, 93,75% e 

91,08% de RT, respectivamente. Para os autores, o selante ionomérico deve ser 

usado como um selante de transição, que pode ser usado em dentes recém-
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irrompidos ao longo do processo eruptivo, enquanto que selantes resinosos devem 

ser usados com sucesso na prevenção de cárie. 

Antonson et al. (2012) verificaram através de uma avaliação clínica de dois 

anos de selantes de fossas e fissuras em primeiros molares permanentes 

parcialmente irrompidos, que o Delton apresentou em 6, 12 e 24  meses de 

avaliação 63,9%, 61,8% e 40,7% de RT, respectivamente. Enquanto que o Fuji 

Triage 77,8%, 58,8% e 44,4% de RT em 6, 12 e 24 meses de acompanhamento, 

respectivamente. Para os autores, os selantes ionomérico podem ser preferíveis aos 

resinosos para selar molares parcialmente irrompidos, bem como quando a 

contaminação salivar é esperada. Apesar dos selantes resinosos e ionomérico neste 

estudo apresentarem taxa de retenção semelhante em dois anos, a coloração 

marginal foi menor no grupo do CIV não sendo encontrada cárie em dentes deste 

grupo. 

Markovic et al. (2012) avaliaram a microinfiltração, capacidade de adaptação 

e eficácia clínica de dois selantes de fissura com flúor por 12 meses, sendo um à 

base de resina (Helioseal F) e outro à base de ionômero de vidro (Fuji Triage). Na 

avaliação de 6 e 12 meses, o Helioseal F apresentava 88% e 82% de RT, 

respectivamente; e o Fuji Triage 46% e 21% de RT, respectivamente. Os autores 

concluíram que ambos os materiais testados demonstraram satisfatório resultado 

clínico e características profiláticas de cárie que justificam a sua utilização em 

odontologia preventiva contemporânea. 

Ninawe, Ullal e Khandelwal (2012) após um ano de avaliação clínica de 

selantes de fossas e fissuras em primeiros molares permanentes, verificaram que o 

Helioseal F (resinoso), obteve uma taxa de retenção total de 83,3%, e 80,0 % em 6 e 

12 meses de avaliação em molares inferiores, respectivamente. Enquanto que o GC 

Fuji VII (ionomérico), obteve 56,7% de RT em 6 e 12 meses. Os autores concluíram 

que o selante resinoso foi superior ao ionomérico com relação à retenção, forma 

anatômica e textura superficial. Ambos os materiais mostraram-se similares com 

relação à descoloração marginal. 



 



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo clínico longitudinal teve como objetivo avaliar após seis meses 

dois materiais indicados para o selamento de fossas e fissuras aplicados em 

primeiros molares permanentes jovens. Eles foram comparados entre si, bem como 

com um grupo controle (não selado) levando em consideração os seguintes 

aspectos: 

 

 

3.1  PARA TODOS OS GRUPOS 

 

 A prevalência e a incidência de cárie da superfície oclusal selada e 

controle. 

 

3.2  PARA OS GRUPOS SELADOS 

 

 Grau de sucesso da retenção nas diferentes áreas da superfície oclusal 

isoladamente, nelas em conjunto e, na superfície oclusal toda; 

 Grau de alterações superficiais e, presença de bolhas no selamento da 

superfície oclusal toda; 

 A relação entre o grau de irrompimento e o sucesso do selamento. 

 

 

Para estes aspectos as hipóteses testadas foram: 

 H0: não existe diferença dos materiais seladores entre si quanto à 

retenção e características superficiais, ou quanto à eficácia quando estes 

são comparados ao grupo controle; 
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 H1: existe diferença dos materiais seladores entre si quanto à retenção e 

características superficiais, ou quanto à eficácia quando estes são 

comparados ao grupo controle. 

 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa “Selamento de fossas e fissuras após 12 meses com 

diferentes materiais: Resinoso X Ionomérico”, foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de 

São Paulo (FOB-USP) (Anexo A). Como o projeto ainda está em andamento, para 

este trabalho, será apresentado somente os resultados parciais de 6 meses de 

avaliação. 

 

 

4.2  SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

O atendimento das crianças foi realizado na clínica de Odontopediatria, da 

FOB-USP. 

Participaram inicialmente desse estudo clínico, 31 crianças escolares. 

Adotou-se como critérios de inclusão, que os participantes deveriam ser crianças 

sadias entre 6 e 8 anos de idade, de ambos os gêneros, de baixo nível 

socioeconômico, selecionados em escolas públicas de bairros periféricos do 

município de Bauru – SP, que apresentassem pelo menos dois primeiros molares 

permanentes com indicação de selamento, em lados diferentes na cavidade bucal 

sem cavitações clinicamente ou radiograficamente detectáveis. A seleção das 

crianças no ambiente escolar foi possível graças à autorização da Secretaria 

Municipal de Educação, que permitiu o acesso às escolas selecionadas (Anexo B). 

No início do estudo, as crianças e seus responsáveis receberam como rotina, 

orientações sobre técnica de higiene bucal e hábitos saudáveis de dieta. Como 

critérios de exclusão da amostra as crianças não poderiam apresentar aparelhos 

ortodônticos; cárie com cavitação evidente ou somente vista em exame radiográfico; 

hipoplasia e opacidade de esmalte no primeiro molar permanente ou fluorose grave, 

com evidente perda de estrutura de esmalte; ausência de história clínica de cárie; ou 

que não aceitassem o tratamento, por apresentarem problemas de conduta. Os 
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dentes excluídos do estudo ou os demais da cavidade bucal que necessitaram de 

qualquer modalidade de tratamento foram encaminhados para o atendimento na 

Clínica de Odontopediatria - FOB-USP. 

Os procedimentos clínicos iniciais, bem como a execução dos selamentos, 

só foram realizados após a obtenção da autorização dos pais e/ou responsáveis 

legais. Portanto, eles assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo C), após terem sido orientados sobre o estudo. 

 

 

4.3  PROCEDIMENTOS CLÍNICOS INICIAIS 

 

Primeiramente, foram preenchidos os dados pessoais da criança, anotados 

em uma ficha simplificada pelo próprio pesquisador. Antes de iniciar o exame dos 

dentes foi realizada uma profilaxia com o equipamento que utiliza o “spray” ar, água 

e bicarbonato de sódio (Profident - Dabi Atlante S.A., Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

Após esta etapa, foi avaliado o índice de cárie da criança, ceos/CPOS (Anexo D), 

seguindo as orientações da OMS de 1999, bem como o índice de cárie por área 

proposto por Deery et al. (2001) modificado (Anexo E). Em seguida foi realizada a 

avaliação do grau de erupção de cada molar envolvido no estudo, sendo atribuído 4 

escores aos diferentes graus de irrompimento observados: 0= dente totalmente 

irrompido, com a crista marginal distal, acima da margem gengival; 1= crista 

marginal distal ao nível da margem gengival; 2= opérculo gengival cobre 

parcialmente a crista marginal distal; e 3= opérculo gengival cobre totalmente a 

crista marginal distal. As crianças foram então submetidas a um exame radiográfico 

interproximal inicial de controle. Para este exame, foi empregado o filme Kodak 

número 0 ou 2 (Kodak Insight Dental Film, Rochester, NY), conforme o tamanho da 

cavidade bucal. 

 

 

4.4  DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foram avaliados inicialmente 114 dentes, divididos em três grupos: um 

controle (ctr) e dois selados, de acordo com o material a ser estudado. Desse modo, 
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havia o grupo CLP ou teste, composto por 36 dentes que foram selados com o 

cimento de ionômero de vidro modificado por resina (Clinpro™ XT Varnish, 3M 

ESPE, Dental Products, St. Paul, MN, U.S.A.); o grupo FS ou controle positivo, 

composto por 38 dentes que receberam um selante resinoso (FluroShield®, 

Dentsply, Germany); e finalmente, o grupo ctr, ou controle negativo, composto por 

40 dentes que não foram selados, porém receberam a profilaxia inicial, conforme 

descrito e, na avaliação de 6 meses, como os demais dentes dos outros grupos 

(Figura 1 e Tabela 1). 

 

 

Figura 1 - Apresentação comercial dos materiais usados nos selamentos 
de fossas e fissuras 

 

Os dentes pertencentes aos grupos CLP e FS estão presentes na mesma 

boca, seguindo a técnica da “boca dividida”, em que os primeiros molares de um 

mesmo lado da boca, recebem um material e, os do lado oposto, o segundo 

material. Este estudo seguiu um delineamento longitudinal em que a seleção das 

crianças para os grupos CLP e FS (mesma criança) e para o grupo ctr foi 

randomizada (Microsoft Excel 2003), porém respeitando-se o critério de facilidade de 

transporte das crianças e seus responsáveis. Desse modo, foram selecionadas 

crianças de escolas da periferia da cidade, que pudessem chegar à faculdade, 

através de apenas um ônibus. Após essa etapa, as crianças eleitas foram 

distribuidas nos dois grupos (selamento e controle negativo). Para os grupos CLP e 

FS que receberam os selamentos pela técnica da “boca dividida”, foi efetuado um 

sorteio para seleção do lado da boca (direito ou esquerdo) e do material a ser 
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aplicado. Assim, se na primeira criança o lado da boca sorteado recebeu o selante 

ionomérico, automaticamente o outro lado da boca recebeu o selante resinoso. Na 

próxima criança, o selante resinoso foi usado inicialmente no lado oposto da boca ao 

que foi aplicado anteriormente. 

 

Tabela 1 - Discriminação dos materiais seladores por grupo 

GRUPO 
(n) 

NOME 
COMERCIAL 

ATIVAÇÃO COMPOSIÇÃO PROCEDÊNCIA 

CLP(36) 
Clinpro™ XT 

Varnish 
luz 

Pasta A= Pó de vidro 
silanizado, sílica tratada com 

silício, metacrilato 2-hidroxietila, 
água, bisfenol A diglicidil éter 

dimetacrilato (BIS-GMA). 

Líquido B= Copolímero de 
ácido acrílico e itacônico, água, 

metacrilato 2-hidroxietila. 

3M ESPE, Dental 
Products, St. Paul, 

MN, U.S.A. 

FS (38) Fluroshield
®
 luz 

Bis-GMA Uretano modificado, 
Trietileno Glicol Di-Metacrilato, 

Borosilicato de Alumínio e 
Bário, Ester Tetracrilico Ácido 

Fosfórico, Fluoreto de Sódio, N-
Metil Dietanolamina e 

Canforoquinona. 

Dentsply, 
Germany. 

ctr (40) - - - - 

 

 

4.4.1  Sequência clínica de aplicação do Clinpro™ XT Varnish ou do 

Fluroshield® 

 

Os selamentos dos dentes selecionados foram realizados no mesmo dia do 

exame da superfície oclusal descrito anteriormente, por um único operador. A 

sequência clínica dos selamentos para os grupos CLP e FS está descrita a seguir: 

1º:  Profilaxia da boca toda com jato de bicarbonato num spray de ar e água;  

2º:  Lavagem abundante;  

3º:  Secagem;  

4º:  Isolamento relativo com rolos de algodão, sob manutenção digital e uso 

do sugador;  
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5º.  Condicionamento do esmalte com ácido fosfórico a 35% por 15 

segundos;  

6º:  Lavagem abundante com água por 60 segundos;  

7º:  Secagem da superfície, após testar contra o espelho bucal a saída 

apenas de ar, pela seringa tríplice do equipo;  

8º:  Aplicação do material com a sonda exploradora, em todo o sistema de 

fossas e fissuras e, avaliação da área coberta pelo material, para 

verificar a formação de alguma bolha, a qual era imediatamente 

removida, com a própria sonda, antes da fotopolimerização;  

9º:  Fotopolimerização empregando o Aparelho fotopolimerizador (Ultraled - 

Dabi Atlante S.A.) pelo tempo de 20 segundos, após ter aguardado 15 

segundos para o escoamento do material selante; 

10º:  Limpeza do material superficial não polimerizado, com bolinha de 

algodão e teste delicado, com sonda exploradora, do selamento de 

todas as fossas e fissuras;  

11º:  Complementação do selamento caso houvesse falta de material ou 

persistência de bolha, em algum sulco e/ou fissura. Neste caso, a área 

reparada era re-condicionada pelo ácido, lavada e seca previamente à 

complementação pelo material selador. 

 

 

4.4.2  Avaliação Clínica 

 

4.4.2.1  Grupos selados (Clinpro™ / Fluroshield®) 

 

Avaliações clínicas foram realizadas imediatamente após o selamento e 6 

meses após o selamento por dois avaliadores, que fizeram os julgamentos dos 

aspectos estudados, trabalhando juntos. Devido às características inerentes aos 

materiais, e dos dois estarem presentes na mesma boca, não foi possível uma 

avaliação cega. 
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Para a calibração dos examinadores ao índice de cárie, foram avaliadas 

aproximadamente 20% da amostra seguindo os critérios recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde (1999). Para a calibração dos examinadores aos 

aspectos estudados dos selamentos foram selecionadas para avaliação, pacientes 

da clínica de Odontopediatria, FOB-USP, que já possuíam dentes selados, com 

materiais semelhantes, correspondente a aproximadamente 20% da amostra. Foi 

por fim calculado o índice de acerto e realizado o teste Kappa, para avaliar a 

concordância inter-examinador, para avaliação realizada. Foi aceito um índice de 

concordância entre 85% a 95% entre exames, e um valor Kappa estatístico > 0,80 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1997). 

Na avaliação de 6 meses, o exame clínico foi realizado após a profilaxia 

prévia na boca toda. Seguindo esta etapa foi realizada a avaliação clínica sob 

isolamento relativo com rolos de algodão e sugador, utilizando-se sonda exploradora 

(IPC) e espelho clínico sob a luz do refletor, na clínica de Odontopediatria, sob 

condições ideais de exame. 

A avaliação da retenção foi feita empregando-se dois critérios. Pelo critério 

de Deery et al. (2001) modificado, foi avaliada a retenção total, retenção parcial 1, 

retenção parcial 2 e perda (Anexo F), em cada uma das cinco áreas estabelecidas 

na superfície oclusal: ocluso-mesial (OM), ocluso-central (OC), ocluso-distal (OD), 

ocluso-vestibular (OV) e oclusal-lingual (OL) (Figuras 2 e 3), separadamente. O 

segundo critério adotado, foi o modificado de Ryge e Snyder (1973) para avaliar 

tanto a retenção do selamento, como as suas características superficiais, na 

superfície oclusal toda (Anexo G). As características superficiais consideradas 

foram: deterioração marginal, descoloração marginal, textura superficial, 

descoloração superficial e, além disso, a presença ou ausência de bolhas na 

superfície do selamento. 

Na avaliação de controle, quando foi detectada a presença de cárie 

(cavidade), a criança participante foi encaminhada, à própria clínica de graduação, 

para receber, o tratamento restaurador convencional. Se tal situação ocorreu com o 

dente que fazia parte do estudo, ele não era mais avaliado. 

No primeiro retorno, aos 6 meses, conforme já descrito (item 4.3), foi feita 

também após a profilaxia profissional, a avaliação do grau de irrompimento dentário 
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dos dentes selados, além dos índices de cárie (ceos/CPOS) e pelo critério de 

avaliação de cárie por área de Deery et al. (2001). 

 

 

       

Figura 2 - 1º. Molar permanente superior          Figura 3 - 1º. Molar permanente inferior 

..... OM – Ocluso-mesial    ..... OD – Ocluso-distal 

..... OC – Ocluso-central    ..... OV – Ocluso-vestibular 
 ..... OL – Ocluso-lingual 

 

 

4.4.2.2  Grupo não selado (controle) 

 

Na avaliação de 6 meses, o exame clínico foi realizado após a profilaxia 

prévia na boca toda, para a pesquisa de cárie, utilizando os índices ceos/CPOS e de 

Deery et al. (2001). Seguindo esta etapa foi realizada a avaliação clínica sob 

isolamento relativo com rolos de algodão e sugador, utilizando-se sonda exploradora 

(IPC) e espelho clínico sob a luz do refletor, na clínica de Odontopediatria, sob 

condições ideais de exame. 

Na avaliação de controle, quando foi detectada a presença de cárie 

(cavidade), a criança participante foi encaminhada, à própria clínica de graduação, 

para receber, o tratamento restaurador convencional. Se tal situação ocorreu com o 

dente que fazia parte do estudo, ele não era mais avaliado. 
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4.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados deste estudo foram submetidos à análise estatística pelo teste de 

Kruskall Wallis, para comparação entre os três grupos, da prevalência de cárie inicial 

e aos 6 meses por meio do ceos/CPOS, e do índice de Deery et al. (2001), além do 

grau de irrompimento no momento do selamento. A incidência de cárie (DEERY et 

al., 2001) no primeiro semestre do estudo foi analisada através do teste de 

Wilcoxon. 

Os grupos selados (CLP e FS) foram comparados entre si, através do teste 

de Mann-Whitney considerando-se: desempenho do selamento quanto à retenção 

nas diferentes áreas da superfície oclusal, bem como o conjunto dos critérios de 

retenção e características superficiais, na superfície oclusal e ainda, quanto ao 

sucesso/insucesso versus o grau de irrompimento inicial. O sucesso/insucesso, 

entre os grupos selados, considerando-se o somatório das 5 áreas e em toda 

superfície oclusal; além da presença de bolhas foi analisado pelo teste do Qui-

quadrado. 

Para todos os testes foi adotado um nível de significância de α=5%. 



 

5 RESULTADOS 
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5  RESULTADOS 

 

 

Dessa pesquisa, participaram inicialmente 31 crianças de ambos os 

gêneros, sendo que 21 dessas crianças tiveram os dentes selados e 10 pertenciam 

ao grupo ctr, composto por 40 dentes. Assim, em 21 crianças foram selados 74 

primeiros molares permanentes, sendo que destes 36 foram selados com Clinpro e 

38 com Fluroshield. A prevalência de cárie durante o estudo para os três grupos é 

apresentada na Tabela 2. O teste de Kruskal Wallis mostrou que não houve 

diferença estatisticamente significante para o ceo-s (p=0,768) e CPO-S (p=0,269) 

entre os grupos selado (CLP e FS) x controle (ctr), no início do estudo. O mesmo se 

verificou aos 6 meses: ceo-s (p=0,988) e CPO-S (p=0,668). 

 

Tabela 2 - Índice de cárie durante o estudo nos diferentes grupos 

ÍNDICES DE CÁRIE AVALIAÇÕES (meses) 

 INICIAL 6 

selado-CPO-S 0,22 0,16 

selado-ceo-s 8,43 9,90 

ctr-CPO-S 0,43 0 

ctr-ceo-s 9,86 8,72 

*ctr= grupo controle 

 

Comparando-se os três grupos (ctr, CLP e FS) com relação ao grau de 

irrompimento no início do estudo (Tabela 3), também não foi identificada uma 

diferença estatisticamente significante entre eles, empregando-se o teste de Kruskal 

Wallis (p=0,464). 

 

Tabela 3 - Grau de irrompimento no início do estudo 

GRAU DE IRROMPIMENTO 

GRUPOS (%) 0 1 2 3 

CLP 15,2 42,4 24,2 18,2 

FS 25,7 40,0 28,6 5,7 

ctr 32,1 32,1 10,7 25,0 

0= dente irrompido; 1= ao nível da crista distal; 2= opérculo cobre a crista parcialmente; 3= opérculo cobre a crista totalmente 
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Na avaliação de 6 meses foram examinados 28 dentes do grupo ctr e 68 

dentes do grupo selado, sendo 33 do grupo CLP e 35 do grupo FS. Ocorreu uma 

redução nos números dos componentes de cada grupo, devido ao não 

comparecimento das crianças nos vários retornos agendados, por desistência da 

participação no trabalho. 

Os resultados obtidos em relação ao desempenho clínico do selamento 

serão demonstrados para os grupos CLP e FS. Dessa maneira será possível 

observar as taxas de retenção, a incidência de cárie e as características superficiais 

após 6 meses da realização dos selamentos. 

Assim, os grupos CLP e FS foram comparados entre si com relação ao 

sucesso da retenção do selamento por área. Além disso, para cada grupo 

isoladamente, foi comparada a retenção entre as áreas seladas. 

Os resultados dos primeiros 6 meses desse trabalho, com duração prevista 

de 12 meses, mostraram que foram encontradas poucas lesões de cárie nas 

diferentes áreas. Portanto optou-se por classificá-las como presente ou ausente. 

 

 

5.1  RESULTADOS QUANTO À PREVALÊNCIA, INCIDÊNCIA DE CÁRIE E 

RETENÇÃO DOS SELAMENTOS “POR ÁREA” AOS 6 MESES 

 

 

5.1.1  Prevalência e incidência de cárie “por área” 

 

Comparando-se a prevalência de cárie por área da superfície oclusal dos 

primeiros molares permanentes, (Tabela  4) no início do estudo, entre os três grupos 

verificou-se através do teste de Kruskal Wallis, que houve diferença estatisticamente 

significante, somente para a área OC entre os grupos FS e ctr (p=0,044). Ainda 

quanto à prevalência de cárie, observou-se aos 6 meses, lesão de cárie na área OM 

em um dente do grupo FS (Tabela 4). De acordo com o critério de avaliação de cárie 

adotado (Anexo E), o escore dessa lesão foi 4, ou seja, cárie em dentina. Foi 

diagnosticada outra lesão de cárie nas regiões OD e OL em um dente do grupo CLP, 

apresentando para ambas as áreas escore 1 na avaliação da lesão de cárie, ou seja, 

cárie inicial. 
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Tabela 4 - Prevalência de cárie nas diferentes áreas da superfície oclusal para os grupos de estudo 
na avaliação inicial e aos 6 meses 

GRUPOS CÁRIE (%) 

ÁREA 

AVALIAÇÃO 

OM OC OD OV OL 

0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 

CLP 
h 72,7 100 63,6 100 51,5 96,8 72,7 100 63,6 97,0 

c 27,3 0 36,3 0 48,5 3,2 27,3 0 36,4 3,0 

FS 
h 74,3 97,1 51,4 100 48,6 100 77,1 100 62,9 100 

c 25,7 2,9 48,5 0 51,4 0 22,9 0 37,1 0 

ctr 
h 82,1 78,6 82,1 85,7 75,0 71,4 92,9 75,0 89,3 67,9 

c 17,9 21,4 17,8 14,3 25,0 28,6 7,1 25,0 10,7 32,1 

h= hígido c=cariado 

 

Outro aspecto a ser salientado é que ambos os materiais se comportaram 

eficazmente no controle da cárie por área durante os 6 primeiros meses de estudo 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 -  Comparação da prevalência de cárie por área aos 6 meses entre os grupos de estudo 

GRUPOS ÁREA p 

CLP x ctr 
OM 0,003* 

FS x ctr 

CLP x ctr 
OC 0,007* 

FS x ctr 

CLP x ctr 
OD 0,000* 

FS x ctr 

CLP x ctr 
OV 0,000* 

FS x ctr 

CLP x ctr 
OL 0,000* 

FS x ctr 

*= estatisticamente significante (teste de Kruskal Wallis) 

 

O grau de irrompimento no início do estudo também foi relacionado à 

prevalência de cárie nas cinco áreas aos 6 meses (Tabela 6). Comparou-se de forma 

descritiva qualitativa para cada uma das cinco áreas, a porcentagem de lesões de 

cárie encontrada nos dentes, com diferentes graus de irrompimento entre si. 
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Tabela 6 -  Prevalência de cárie aos 6 meses quanto aos graus de irrompimento inicial, nos grupos de 
estudo 

CÁRIE (%) GRAU DE IRROMPIMENTO 

ÁREAS GRUPOS 0 1 2 3 

OM 

CLP 0 0 0 0 

FS 0 0 2,86 0 

ctr 3,58 7,14 3,58 7,14 

OC 

CLP 0 0 0 0 

FS 0 0 0 0 

ctr 3,58 0 0 10,72 

OD 

CLP 0 3,03 0 0 

FS 0 0 0 0 

ctr  3,58 7,14 7,14 10,72 

OV 

CLP 0 0 0 0 

FS 0 0 0 0 

ctr 3,58 10,72 3,58 7,14 

OL 

CLP 0 0 0 3,03 

FS 0 0 0 0 

ctr 3,58 10,72 7,14 10,72 

0= dente irrompido; 1= ao nível da crista distal; 2= opérculo cobre a crista parcialmente; 3= opérculo cobre a crista totalmente 

 

Quando se analisou através do teste de Wilcoxon a incidência de cárie após 

6 meses, para cada grupo de estudo individualmente, verificou-se que o grupo ctr 

teve um aumento estatisticamente significante na área OL (p=0,014), embora na 

área OV também tenha sido detectado um aumento no número de lesões 

semelhante (p=0,059), porém não estatisticamente significante. 

 

 

5.1.2  Retenção dos selamentos “por área” 

 

Pode-se avaliar o sucesso clínico do selamento nos grupos CLP e FS 

através da retenção do material nas diferentes áreas da superfície oclusal (Tabela 

7). Esta tabela mostra que os maiores valores de RT, foram observados nas áreas 

OC, OD e OL. Para o FS a região OM foi a que apresentou menor RT, já para o CLP 

o menor valor foi para a OD. Através do teste de Mann-Whitney a diferença entre os 

materiais não foi estatisticamente significante para as áreas OM (p=0,094), OV 
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(p=0,162) e OL (p=0,142), entretanto o contrário foi observado para as áreas OC 

(p=0,035) e OD (p=0,000). Considerando-se o sucesso (RT + RP1) e o insucesso 

(RP2 + P) as áreas com os maiores valores de sucesso foram OC, OD, OV e OL. 

Para ambos os materiais houve maior insucesso na área OM. 

 

Tabela 7 - Desempenho do selamento quanto à retenção nas diferentes áreas da superfície oclusal 
para o CLP e FS em 6 meses de avaliação 

RETENÇÃO 
(%) 

ÁREA 

OM OC OD OV OL 

CLP FS CLP FS CLP FS CLP FS CLP FS 

RT 75,8 91,4 87,9 100 64,5 100 87,9 97,1 93,9 100 

RP1 9,1 2,9 12,1 0 25,8 0 12,1 0 3,0 0 

RP2 15,2 2,9 0 0 9,7 0 0 2,9 3,0 0 

P 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 84,9 94,3 100 100 90,3 100 100 97,1 96,9 100 

I 15,2 5,8 0 0 9,7 0 0 2,9 3,0 0 

RT= Retenção Total; RP1= Retenção Parcial sem risco à cárie; RP2= Retenção Parcial com risco à cárie; P= Perda; S= Sucesso 
(RT + RP1); I= Insucesso (RP2 + P) 

 

Através do mesmo método de avaliação por área, foi possível analisar a 

efetividade de ambos os materiais considerando-se a superfície oclusal como um 

todo, pelo somatório de todas as áreas seladas durante o período estudado. Assim, 

caso uma única área apresente RP2 ou P, a superfície é considerada como 

insucesso clínico (Tabela 8). Pode-se observar nesta tabela que o maior valor 

porcentual de sucesso foi para o grupo FS. Embora, a taxa de sucesso tenha sido 

inferior para o grupo CLP, não foi possível, empregando-se o teste do Qui-quadrado, 

identificar diferença estatisticamente significante entre eles aos 6 meses de 

avaliação (p=0,079). 

 

Tabela 8- Efetividade dos selamentos em toda a superfície oclusal (OM + OC + OD + OV + OL) aos 
seis meses de avaliação 

GRUPOS 

(%) 

RETENÇÃO (OM + OC + OD + OV + OL) 

S I 

CLP 75,8  24,2 

FS 91,4  8,6 

S= Sucesso (RT + RP1); I= Insucesso (RP2 + P) 
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Foi realizada a comparação entre os quatro graus de irrompimento 

observados no início do estudo e a porcentagem de sucesso e insucesso de 

retenção apresentada por cada grupo aos 6 meses de avaliação (Tabela 9). 

Considerou-se a superfície oclusal como um todo, pelo somatório de todas as áreas 

seladas durante o período estudado. Assim, caso uma única área apresentasse RP2 

ou P, a superfície seria considerada como insucesso clínico. O teste do Qui-

quadrado mostrou que para ambos os materiais, não houve associação entre o grau 

de irrompimento e o sucesso/insucesso observado aos seis meses (CLP: p=0,944 e 

FS: p=0,300). 

 

Tabela 9 - Eficácia dos materiais selantes quanto à retenção aos 6 meses relacionada com o grau de 
irrompimento no momento do selamento 

RETENÇÃO (%) GRAU DE IRROMPIMENTO 

  0 1 2 3 

S 
CLP 80,0 71,4 75,0 83,3 

FS 77,7 100 90,0 100 

I 
CLP 20,0 28,5  25,0   16,6  

FS 22,2 0 10,0  0  

S= Sucesso (RT + RP1); I= Insucesso (RP2 + P) 

 

 

5.2  RESULTADOS DOS SELAMENTOS QUANTO À RETENÇÃO E 

CARACTERÍSTICAS SUPERFICIAIS AOS 6 MESES – CRITÉRIOS DE 

RYGE; SNYDER MODIFICADO 

 

Na sequência dos resultados, será mostrado o desempenho dos materiais 

estudados, quanto à retenção em toda superfície oclusal, após 6 meses de 

avaliação clínica, empregando-se um critério diferenciado (RYGE; SNYDER, 1973), 

(Anexo G). Classificou-se também como sucesso de desempenho, as superfícies 

oclusais com os critérios A+B, e como insucesso, as com critérios C+D. 

Quando se analisa a Tabela 10, observa-se que os grupos diferenciam-se 

pelo critério A de retenção, no qual o FS foi superior ao CLP. O teste de Mann-

Whitney evidenciou uma diferença estatisticamente significante (p=0,002) para o 

conjunto de critérios de retenção entre os dois grupos. 
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Na avaliação do sucesso e insucesso, pode-se observar que o grupo FS 

apresentou resultados superiores quando comparados com os do grupo CLP. No 

entanto, através do teste do Qui-quadrado, as diferenças não foram estatisticamente 

significantes (p=0,141). 

 

Tabela 10 - Desempenho quanto à retenção em toda superfície oclusal dos materiais selantes aos 6 
meses de avaliação 

CRITÉRIO (%) GRUPOS 

 CLP FS 

A 51,5 88,6 

B 27,3 2,9 

C 21,2 8,6 

D 0 0 

S 78,8 91,5 

I 21,2 8,6 

S= Sucesso (A + B); I= Insucesso (C + D) 

 

Os materiais estudados, foram avaliados após 6 meses, em toda a superfície 

oclusal selada, empregando-se também o mesmo critério diferenciado, adaptado às 

características superficiais dos selamentos (Anexo G). 

Aos 6 meses (Tabela 11), comparando-se os materiais selantes entre si, 

quanto às diferentes características superficiais e, considerando-se o conjunto de 

critérios de avaliação adotados, verificou-se que o grupo FS foi superior ao CLP. As 

diferenças encontradas entre eles foram estatisticamente significantes, verificadas 

pelo teste de Mann-Whitney, para a maioria das características superficiais 

avaliadas. Assim, verificou-se que tanto a deterioração marginal (p=0,000) como a 

descoloração marginal (p=0,008) e, a descoloração superficial (p=0,001) foram 

menores, para o FS. Contudo, a textura superficial, embora melhor para o FS, não 

mostrou diferença estatisticamente significante, no teste de Mann-Whitney 

(p=0,071), com a apresentada pelo CLP. 
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Tabela 11 - Desempenho quanto as características superficiais em toda superfície oclusal dos 
materiais selantes aos 6 meses de avaliação 

CRITÉRIO 
(%) 

DETERIORAÇÃO 
MARGINAL 

DESCOLORAÇÃO 
MARGINAL 

TEXTURA 
SUPERFICIAL 

DESCOLORAÇÃO 
SUPERFICIAL 

 CLP FS CLP FS CLP FS CLP FS 

A 12,1 57,1 60,6 88,6 18,2 54,3 42,4 80,0 

B 84,8 42,9 36,4 11,4 48,5 11,4 45,5 20,0 

C 3,0 0 3,0 0 3,0 5,7 12,1 0 

D - - - - 30,3 28,6 0 0 

 

 

5.3  PRESENÇA DE BOLHAS DE AR NA SUPERFÍCIE DO MATERIAL 

 

Foi realizada, também, a avaliação da presença ou ausência de bolhas de ar 

na superfície oclusal dos selamentos aos 6 meses, o que pode ser observado na 

Tabela 12. Verificou-se que o maior porcentual de bolhas na superfície selada foi 

encontrado para o grupo FS, apesar de ambos os grupos apresentarem valores 

muito próximos. A diferença desta ocorrência entre os grupos não foi 

estatisticamente significante (p=0,758), comprovada através do teste do Qui-

quadrado. 

 

Tabela 12 -  Porcentagem de bolhas na superfície dos selamentos aos 6 meses de avaliação 

GRUPOS BOLHAS (%) 

 AUSENTE PRESENTE 

CLP 63,6 36,4 

FS 60,0 40,0 

 



 

6 DISCUSSÃO 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A cárie é uma doença infectocontagiosa, de caráter multifatorial, cuja 

incidência varia de indivíduo para indivíduo. Isso significa que um único fator não 

pode ser apontado como agente etiológico da doença. Ao contrário, a ocorrência da 

condição depende da interação de diversos fatores por determinado período. Assim, 

os fatores etiológicos primários ou essenciais responsáveis pela manifestação da 

doença cárie são: dieta/substrato (carboidratos fermentáveis), microbiota (bactérias 

bucais com potencial cariogênico), hospedeiro (composição e fluxo salivar, natureza 

físico-química, forma e alinhamento dos dentes na arcada, etc.), que devem interagir 

durante um determinado período. Além disso, o conhecimento atual permite 

relacionar uma série de outros fatores biológicos, químicos e sociais à etiologia da 

doença (BÖNECKER; ROCHA; RODRIGUES, 2010). 

O entendimento da dinâmica de desenvolvimento da doença cárie tem 

possibilitado ao Odontopediatra, prevenir sua ocorrência e obter grande êxito no seu 

controle. Embora medidas de prevenção devam ser implementadas em qualquer 

idade, é na criança que se pode conseguir o maior benefício (CORRÊA, 2011). 

Tem sido relatado que nos últimos anos está ocorrendo uma redução na 

incidência de cárie na população jovem (MARTHALER; O’MULLANE; VRBIC, 1996), 

causada principalmente, dentre outros fatores, pela disseminação do uso diário de 

flúor e utilização do selamento oclusal (BRATTHAL; HÄNSEL-PETERSSON; 

SUNDBERG, 1996). Observa-se, no entanto que a eficiência dos fluoretos na 

redução da cárie é mais evidente nas superfícies lisas. Entretanto, a incidência de 

lesões de cárie em superfícies oclusais ainda continua alta em indivíduos que 

apresentam atividade da doença (McDONALD; SHEIHAM, 1992; NEWBRUN, 1992; 

MEJÀRE et al., 1998; HOPCRAFT; MORGAN, 2006; EKSTRAND; MARTIGNON; 

CHRISTIANSEN, 2007). Isto ocorre, pois estas superfícies são mais suscetíveis à 

retenção de placa e à proliferação bacteriana, devido a sua anatomia (ROHR; 

MARKINSON; BURROW, 1991), com sulcos e fossas que facilitam o acúmulo de 

restos alimentares e constituem um nicho propício ao desenvolvimento da cárie 

dentária, que se agrava ainda mais pela dificuldade de autolimpeza e a realização 



6 Discussão 92 

inadequada da escovação dentária desta área (CARVALHO; EKSTRAND; 

THYLSTRUP, 1989; FELDENS et al., 1994). 

Em vista disso, o profissional, mais especificamente o Odontopediatra, ainda 

necessita buscar alternativas para a realização de um atendimento preventivo, 

específico para essas superfícies, utilizando materiais e técnicas que sejam efetivos 

e correspondam às necessidades individuais do paciente (BIELLA, 2007). 

Este estudo clínico longitudinal avaliou dois materiais indicados para o 

selamento de fossas e fissuras, sendo um à base de resina associado a flúor, e o 

outro um ionômero de vidro modificado por resina. Eles foram comparados entre si, 

bem como com um grupo controle (não selado), levando em consideração que 

ambos os grupos passaram por situações que ocorrem na cavidade bucal da maioria 

das crianças, tais como: o acúmulo de biofilme dentário, associado a um severo 

desafio cariogênico e, a utilização de dentifrício fluoretado. 

No intuito de facilitar a leitura e o entendimento dos resultados descritos 

neste trabalho, a discussão será dividida didaticamente em tópicos: Importância do 

selamento oclusal; Metodologia aplicada; Resultados dos grupos Clinpro, Fluroshield 

e Controle; Resultados dos grupos Clinpro e Fluroshield. 

 

 

6.1  IMPORTÂNCIA DO SELAMENTO OCLUSAL 

 

Muitos estudos sugerem que o início e a progressão da cárie oclusal estejam 

relacionados à macromorfologia dessa superfície, sendo a fossa central de molares 

permanentes o local de maior prevalência de cárie (CARVALHO; EKSTRAND; 

THYLSTRUP, 1989; EKSTRAND et al., 1995). A presença de fossas e fissuras 

favorece o aparecimento e desenvolvimento de lesões de cárie nessas superfícies 

(JUHL, 1983), que anatomicamente propiciam o acúmulo de biofilme e substrato 

cariogênico (GILLINGS; BUONOCORE, 1961) e impede a autolimpeza pela língua, 

bochechas e lábios, tornando a limpeza como medida de higiene bucal difícil 

(SPLIETH et al., 2010). Por isso, os períodos de erupção relativamente longos de 

primeiros e segundos molares permanentes devem ser considerados como de risco 

para o desenvolvimento de cárie oclusal (EKSTRAND; CHRISTIANSEN, 2005; 

SPLIETH et al., 2010).  
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Durante a fase inicial da erupção, os dentes são porosos e altamente 

suscetíveis à cárie (FEJERSKOV; JOSEPHSEN; NYVAD, 1984; WAGGONER, 

1991; ZERO, 1999). Além disso, a erupção dos primeiros molares permanentes 

ocorre num momento em que a higiene bucal não é totalmente mantida, e eles 

continuam atuando como regiões de retenção de restos alimentares até alcançarem 

plena oclusão funcional (KOPARAL; ERONAT, 2000; MEJÀRE; STENLUND, 2000). 

Carvalho, Ekstrand e Thylstrup (1989) observaram uma redução significativa de 

biofilme facilmente detectável formado sobre os dentes totalmente irrompidos em 

relação aos parcialmente irrompidos, após 48 horas sem higiene bucal. Eles também 

verificaram que a proporção de lesões ativas foi reduzida em dentes totalmente 

irrompidos. Isto indica que os dentes em erupção são mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de cárie dentária, devido às condições favoráveis para o acúmulo 

do biofilme dentário. Quando o dente atinge sua oclusão funcional, além de melhorar 

o acesso para escovação, dificulta a promoção de lesões de cárie iniciadas durante 

a erupção. 

Portanto, os dentes recém-irrompidos são candidatos ideais para a 

realização do selamento oclusal (DENNISON; STRAFFON; MORE, 1990), pois a 

erupção recente, associada à configuração anatômica das superfícies oclusais, 

coloca estes dentes em risco de desenvolver cárie (TAIFOUR et al., 2003). 

No presente estudo, 79,4% dos dentes selados no início do trabalho 

apresentavam a crista distal ao nível da margem gengival ou coberta parcial ou 

totalmente pelo opérculo gengival. Enquanto que os dentes do grupo controle 

apresentaram um percentual de 67,8 de dentes em erupção (Tabela 3). Os grupos 

não diferiram significativamente entre si com relação ao grau de irrompimento no 

início do estudo, o que sugere que os grupos teste e controle apresentavam graus 

semelhantes de irrompimento. 

Além desses fatores, os molares ocupam uma posição nos arcos, que 

dificulta a aplicação de procedimentos profiláticos por parte dos pacientes 

(CARVALHO; EKSTRAND; THYLSTRUP, 1989; DENNISON; STRAFFON; MORE, 

1990). As crianças por sua vez, na época da erupção desses dentes, ainda não 

possuem nem coordenação motora para uma adequada higienização bucal, nem 

maturidade suficiente para entender a necessidade desses cuidados com a saúde 

bucal. 
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Dessa forma, o problema da cárie oclusal em crianças e adolescentes ainda 

ocorre com uma incidência elevada, considerando-se os outros tipos de lesões de 

cárie (AHOVUO-SALORANTA et al., 2013). 

Uma análise clínica criteriosa da anatomia oclusal pode gerar planos de 

tratamento mais coerentes com o verdadeiro estado da superfície, implicando, 

muitas vezes, na preservação do tecido dentário por meio da realização de medidas 

preventivas (LUSSI, 1991). Nestes locais, os selantes podem servir como uma 

barreira mecânica contra o acúmulo e maturação do biofilme (SPLIETH et al., 2010). 

Assim, o selamento de fossas e fissuras tem sido considerado em diversos estudos 

como uma medida preventiva segura e muito eficaz (SIMONSEN, 1991; ISMAIL; 

GAGNON, 1995; CARLSSON; PETERSSON; TWETMAN, 1997; YILDIZ et al., 2004; 

SPLIETH et al., 2010; AHOVUO-SALORANTA et al., 2013), devendo ser realizado 

tão cedo quanto possível, após a erupção do primeiro molar permanente (CHO et 

al., 2001) para pacientes com alto risco de cárie (DURUTURK et al., 2011), sendo 

indicado até mesmo como um programa nacional de prevenção, que poderia 

produzir um resultado altamente positivo no controle da cárie oclusal (OULIS et al., 

2011). A indicação do selamento de fossas e fissuras deve estar baseada no risco e 

atividade de cárie individual, em parâmetros específicos da superfície oclusal, e 

cooperação do paciente (SPLIETH et al., 2010). 

A efetividade do selante pode ser modificada por dificuldades na técnica 

como acesso, controle da umidade, força de cisalhamento, desgaste oclusal, 

gravidade e tipo de fissura (RIPA, 1985; RIPA, 1993), além disso, as propriedades 

do material selador também definem o sucesso do selante (RIPA, 1985). 

Considerando-se esses aspectos, neste trabalho, embora os selamentos tivessem 

sido realizados sob isolamento relativo, pois o grau de erupção da maioria dos 

dentes selados não permitisse o isolamento absoluto, a técnica foi realizada por um 

operador experiente em selamento de fossas e fissuras nessas condições. Além 

disso, os materiais empregados nos selamentos foram divididos de forma 

equilibrada nos dois lados da boca, e nos quatro primeiros molares permanentes. 

O selante só pode ser efetivo como método preventivo da cárie, se for 

indicado corretamente, ou seja, em indivíduos suscetíveis a novas lesões de cárie 

no futuro, caso contrário ele não consegue demonstrar seu potencial preventivo 

(BRAVO et al., 1996). Por essa razão, neste trabalho foram selecionadas crianças 
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com história de cárie. O ceo-s/CPO-S dessas crianças era 8,43/0,22 e 9,86/0,43  

para os grupos selados e não selados (controle), respectivamente (Tabela 2). Além 

disso, para eliminar a variabilidade existente entre indivíduos, o que também 

possibilita reduzir o número da amostra, este estudo seguiu um delineamento de 

“boca dividida”, que permitiu analisar na mesma boca, a atuação dos dois materiais 

e compará-los entre si, e com outras crianças pertencentes ao grupo controle sem 

selamento. Isso foi possível, pois os dois materiais empregados apresentam flúor na 

sua composição, portanto teoricamente teriam também uma ação 

farmacologicamente ativa contra a cárie dentária, além da simples função de 

funcionar como uma barreira física à formação e crescimento do biofilme na 

superfície que seria selada. Na avaliação de cárie feita aos 6 meses, percebeu-se 

que não houve diferença significativa entre os grupos com relação ao ceo-s e CPO-

S durante esse período estudado. Isso pode ser explicado pelo fato do primeiro 

exame ter ocorrido após um curto período de tempo, pois as crianças presentes 

neste estudo apresentaram valores de ceo-s e CPO-S iniciais e aos 6 meses, muito 

próximos. 

 

 

6.2  METODOLOGIA APLICADA 

 

É possível encontrar na literatura diversos trabalhos que comparam selantes 

à base de resina e ionômero de vidro entre si (ALONSO et al., 2005; LOBO et al., 

2005; KANTOVITZ et al., 2006; PARDI et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2008; 

KANTOVITZ et al., 2009; BASEGGIO et al., 2010; MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 

2011; ULUSU et al., 2012). O sucesso dos selantes à base de resina está 

relacionado de forma direta à sua retenção (RIPA, 1993; MORPHIS; TOUMBA, 

1998; AHOVUO-SALORANTA et al., 2008; BASEGGIO et al., 2010; KÜHNISCH et 

al., 2012). No entanto, os cimentos de ionômero de vidro convencionais 

(KANTOVITZ et al., 2006) ou modificados por resina (LOBO et al., 2005; OLIVEIRA 

et al., 2008) também têm sido utilizados como selantes de fossas e fissuras. Esses 

materiais proporcionam a liberação constante de flúor por um período prolongado de 

tempo e atuam como um reservatório de flúor no intuito de promover a formação de 

fluorapatita no esmalte (KADOMA; KOJIMA; MASUHARA, 1983). 
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Neste estudo clínico de avaliação longitudinal foi realizada uma comparação 

do desempenho do selamento de dois materiais diferentes: um à base de resina, 

fotopolimerizável, com 50% de cargas inorgânicas, com flúor (FS), muito usado 

pelos profissionais atualmente, provavelmente, pela sua praticidade, custo e aspecto 

clínico estético; e outro à base de cimento de ionômero de vidro modificado por 

resina, fotopolimerizável (CLP), recém-lançado no mercado, com o propósito de ser 

usado, conforme instruções do fabricante, em molares semi-irrompidos, pela 

dificuldade de isolamento e, portanto possibilidade de contaminação. O fabricante 

informa que o material tem capacidade de liberar flúor, cálcio e fosfato à estrutura 

dentária, de ser tolerante à umidade e não necessitar de isolamento absoluto. Essas 

são condições extremamente comuns na Odontopediatria, tendo em vista a 

necessidade de se aplicar o selamento, em molares semi-irrompidos, conforme já 

descrito. Os materiais foram comparados entre si com relação à retenção, 

características superficiais e presença de bolhas; e comparados com um grupo 

controle (ctr) com relação à prevalência e incidência de cárie. Os pacientes triados 

para participar desta pesquisa foram pré-selecionados em escolas públicas 

localizadas na periferia da cidade, envolvendo portanto, pessoas de baixo nível 

socioeconômico (MARTINEZ-MIER; ZANDONA, 2013), um aspecto social, com 

estreita relação ao risco à cárie dentária, condição inerente a um estudo de um 

método preventivo desta doença bucal tão comum em crianças (Tabela 2). A 

limitação do tamanho da amostra deveu-se aos critérios de inclusão/exclusão 

adotados e ao não comparecimento da criança na visita inicial, quando os dentes 

foram selados, após a seleção das crianças pertencentes ao grupo selado e não 

selado (ctr). Posteriormente, durante o estudo ocorreram novas reduções, sem 

nenhuma justificativa dada pelo responsável da criança. Em seis meses ocorreu 

uma perda importante de 5 crianças, que representaram 18 dentes no somatório de 

todos os grupos. 

Em um primeiro momento, todos os dentes receberam uma profilaxia com 

“spray” de ar, água e bicarbonato de sódio. Esta técnica de limpeza da superfície 

dentária foi eleita em detrimento da técnica de profilaxia convencional (taça ou 

escova de borracha associada à pasta com pedra-pomes e água), pois já é 

conhecida sua efetividade na higienização do dente, principalmente na região de 

fossas e fissuras, permitindo uma maior profundidade de penetração do material 
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selador (STRAND; RAADAL, 1988; POPE et al., 1996). Se houver resíduos ou placa 

dentária presente no interior das fissuras no momento do selamento, a penetração 

do material selador pode ser reduzida, uma vez que atuam como um obstáculo, 

dificultando a ação do condicionamento ácido no esmalte (GARCIA-GODOY; 

MEDLOCK, 1988; FRACASSO et al., 2005), reduzindo, assim, a retenção do 

material selador, uma vez que a adesão do mesmo ao esmalte fica comprometida, 

influenciando o bom desempenho clínico do material (BROCKLEHURST; JOSHI; 

NORTHEAST, 1992). Além desse aspecto, esse tipo de profilaxia utilizando o 

bicarbonato de sódio em um spray mostrou ser efetivo em controlar a microbiota 

salivar de estreptococos mutans, reduzindo-a de forma significativa, tanto 

imediatamente após a mesma, como 30 dias após (LANZA et al., 2000). 

Assim, a profilaxia com “spray” de ar, água e bicarbonato de sódio constitui 

um dos melhores, se não o melhor, método de limpeza prévia ao ataque ácido (De 

CRAENE et al., 1989; SIMONSEN, 2002). 

Seguida esta etapa, foi realizado o isolamento do campo operatório, sendo 

que para este estudo o isolamento relativo com rolos de algodão associado ao 

sugador foi o de escolha. O isolamento relativo torna-se tão efetivo quanto o 

absoluto quando realizado adequadamente, não havendo diferença quando 

comparados quanto à retenção do selamento (DENNISON; STRAFFON; MORE, 

1990; LYGIDAKIS; OULIS; CHRISTODOULIDIS, 1994; GANSS; KLIMEK; GLEIM, 

1999; OLIVEIRA et al., 2008). O selamento oclusal com isolamento absoluto deve 

ser considerado em situações nas quais outros procedimentos operatórios sejam 

realizados em conjunto no mesmo quadrante, evitando assim todo o protocolo de 

realização do isolamento absoluto apenas para realizar o selante, principalmente 

pelo fato de que para realizar tal tipo de isolamento seria necessário aplicar 

anestesia local para adaptação do grampo. Assim, o isolamento relativo dispensa 

toda essa manobra, embora para a criança ele seja pouco confortável e o operador 

necessite de mais esforço e cuidado (EIDELMAN; FUCK; CHOSACK, 1983). A 

opção por este método rápido, fácil e que permite pouco incômodo aceitável pela 

criança é suportada por muitos trabalhos clínicos presentes na literatura 

(SIMONSEN, 1991; ARANDA; GARCIA-GODOY, 1995; OLIVEIRA et al., 2008; 

BARJA-FIDALGO; MAROUN; OLIVEIRA, 2009; ANTONSON et al., 2012; CHEN et 

al., 2012; ULUSU et al., 2012). 
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Para Oliveira et al. (2008) em Odontopediatria, um tratamento deve sempre 

visar a segurança e o conforto do paciente, com o objetivo de obter dele, sua 

cooperação e aquiescência. A dor durante um tratamento odontopediátrico deve 

sempre que possível ser evitada, pois é um importante estímulo desencadeador do 

medo. 

Somado a isto, o dente demora em média 18 meses para irromper 

totalmente na cavidade bucal (CARVALHO; EKSTRAND; THYLSTRUP, 1989), e por 

muitas vezes o uso do isolamento absoluto fica impossibilitado durante este período. 

Como este é um período muito crítico para instalação de lesões de cárie 

(CARVALHO; EKSTRAND; THYLSTRUP, 1989), não se pode aguardar até a 

erupção total do mesmo para que se possa fazer o selamento. Dessa forma, o ideal 

é optar pelo isolamento relativo para a realização do procedimento (DENNISON; 

STRAFFON; MORE, 1990). 

Após a profilaxia profissional e isolamento do campo operatório com rolos de 

algodão e sugador, realizou-se o condicionamento do esmalte da superfície oclusal 

com ácido fosfórico a 35%, em forma de gel, por 15 segundos. A técnica de 

condicionamento do esmalte com ácido fosfórico foi introduzida e desenvolvida por 

Buonocore (1955). A finalidade da técnica de condicionamento ácido está 

relacionada ao fato de que ela cria microporosidades na superfície do esmalte, 

possibilitando um micro-embricamento mecânico e aumenta a área disponível para o 

contato esmalte/material (BUONOCORE, 1955; RETIEF, 1978; SYMONS; CHU; 

MEYERS, 1996). O efeito bactericida da solução ácida, que atua nos 

microrganismos dos sulcos e fissuras oclusais, é também uma finalidade a ser 

considerada (KRAMER; ZELANTE; SIMIONATO, 1993), mesmo que esta não tenha 

uma ação completa, uma vez que nem o ácido consegue penetrar no interior de toda 

extensão da fissura (GWINNETT; RIPA, 1973; FRACASSO et al., 2005).  

A solução ácida geralmente recomendada é a de ácido fosfórico a 37%, 

sendo o agente com a apresentação física sob a forma de gel, o que apresenta 

maior facilidade de manipulação, pois é possível controlar sua aplicação sobre a 

superfície oclusal, evitando a desmineralização desnecessária de outras áreas 

(BOTTENBERG; GRÄBER; LAMPERT, 1996). No entanto, Markovic et al. (2011), 

afirmam que em relação ao protocolo de condicionamento ácido, um pré-tratamento 
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com um ácido adequado é essencial para que se possa obter uma penetração 

satisfatória do material selador. 

Outro fator que merece atenção refere-se ao tempo ideal de 

condicionamento ácido. O tempo convencional de 60 segundos foi primeiramente 

usado por Ripa e Cole (1970), sendo preconizado por ter praticidade clínica e 

proporcionar resultados satisfatórios quanto à retenção do selante. Para dentes 

permanentes, um menor tempo de condicionamento vem sendo relatado nos últimos 

anos, sem que este afete a retenção dos materiais seladores (EIDELMAN; 

SHAPIRA; HOUPT, 1988; OLIVEIRA et al., 2008). Assim, tempos de 15, 30, 45 e 60 

segundos não interferem na retenção do material selador (DUGGAL et al., 1997). O 

importante é observar o aspecto de giz, branco e opaco que determina um bom 

padrão de condicionamento ácido (OLIVEIRA et al., 2008). A escolha por um tempo 

menor de condicionamento do esmalte em Odontopediatria é muito importante, uma 

vez que implica em menor tempo de cadeira, consequentemente uma melhor 

cooperação de pacientes em tenra idade (DUGGAL et al., 1997). Além disso, a 

redução do tempo de ataque ácido é recomendada por ser uma medida prudente, 

pois diminui a possibilidade de contaminação salivar quando não se utiliza o 

isolamento absoluto para a aplicação do selante. Sendo que o maior número de 

falhas na retenção do selante ocorre em pacientes que o controle da umidade foi 

difícil (SIMONSEN, 1979). Cabe ressaltar, que a contaminação do esmalte pela 

saliva, após o condicionamento ácido da superfície, deixa resíduos que dificultam a 

penetração do selante nos microporos do esmalte (VERTUAN; BARELLI; SERRA, 

1988). 

Ao longo da última década, as técnicas e tecnologias de processamento de 

novos materiais têm melhorado significativamente a confiança e previsibilidade do 

material odontológico para os profissionais (VADERHOBLI, 2011). As propriedades 

de um material selador ideal incluem biocompatibilidade, retenção e resistência à 

abrasão e ao desgaste (PÉREZ-LAJARIN et al., 2003). A união do selante ao 

esmalte é também importante, uma vez que a microinfiltração na interface 

dente/material pode levar ao fracasso do tratamento (PARDI et al., 2006). 

E com esse intuito, o material selecionado para este estudo foi o Clinpro XT 

Varnish™, um material novo no mercado odontológico, com características próprias 

para uso como selante oclusal, sendo à base de cimento de ionômero de vidro 
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modificado por resina. A adição de componentes resinosos na formulação do 

cimento melhora as propriedades mecânicas e físicas, podendo aumentar desta 

forma a taxa de retenção do material (CROLL; KILLIAN, 1993). E por se tratar de um 

material recente, ainda são poucos os estudos encontrados na literatura sobre ele 

(SOHN et al., 2012; ZHOU et al., 2012). Este material foi comparado com o 

Fluroshield®, um material utilizado amplamente pela sociedade odontológica, 

apresentando inúmeros trabalhos na literatura (ALONSO et al., 2005; BARROSO et 

al., 2005; KANTOVITZ et al., 2006; KANTOVITZ et al., 2009; BASEGGIO et al., 

2010; KANTOVITZ et al., 2013). Apresenta-se como um selante à base de resina, 

com flúor, matizado (Tabela 1). Ambos são viscosos, com flúor presente na sua 

composição e encontrados facilmente no mercado. A fluidez do material é 

importante, uma vez que tecnicamente permite melhor penetrabilidade do mesmo no 

interior das fissuras. Contudo, como a maioria das fossas e fissuras apresentam 

grande quantidade de material orgânico e inorgânico obliterando-a, e sendo 

praticamente impossível limpá-las em toda sua extensão, mesmo materiais de 

consistência viscosa apresentam uma profundidade de penetração no sistema de 

fossas e fissuras, semelhante à de materiais mais fluidos (FRACASSO et al., 2005). 

Evidentemente, flúor e selantes completam-se mutuamente, uma vez que são parte 

necessária de qualquer programa preventivo de cárie (HIIRI et al., 2010). 

Infelizmente, contudo, essa associação nem sempre é efetiva, quando se trata de 

selantes à base de resina (CARLSSON; PETERSSON; TWETMAN, 1997). 

Para a avaliação da retenção dos selantes foi utilizado dois métodos que 

apresentavam objetivos distintos. O primeiro leva em consideração a superfície 

oclusal dividida em 5 áreas. Essa maneira dificulta a comparação com outros 

resultados, pois poucos estudos utilizaram este método (VALESECKI; VERTUAN, 

1988; MACHADO et al., 1999; FUJIWARA, 2005; KOBAYASHI, 2009). E por mais 

que esta forma de avaliação exija um pouco mais de tempo, a mesma fornece 

informações mais minuciosas com relação à: área em que o selante apresenta 

menor retenção, sequência de perda por área, e identifica em estudos longitudinais 

as áreas mais propícias ao desenvolvimento de cárie. Este método de avaliação por 

área considera sucesso clínico a área que possuiu escore RT e RP1 (Anexo F). A 

área com escore RP1 apresentava regiões descobertas, não consideradas sob risco 

de cárie, por isso não foi necessária a reaplicação do material. As áreas que 
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receberam escore RP2 ou P, foram classificadas como insucesso, pois 

apresentavam respectivamente, regiões ou toda a face descoberta, com risco real à 

cárie. 

O segundo método empregado para avaliar a retenção dos materiais 

estudados, seguiu uma orientação clássica observada na maioria dos estudos, que 

consideram a superfície oclusal como um todo. Apresenta-se como um método de 

avaliação mais simples, entretanto o grau de subjetividade na classificação é maior. 

Assim, uma face que foi classificada como retenção parcial do selamento, pode 

apresentar duas situações. Em uma, resta apenas uma pequena porção do material 

originalmente aplicado, com a maior parte do sistema de fossas e fissuras exposto e, 

portanto em risco de cárie. A outra, com o material originalmente aplicado quase 

intacto, apenas com uma porção insignificante perdida, sem colocar a superfície em 

risco de cárie. Para compensar essa falha de classificação, o escore relativo à 

retenção parcial do selamento foi “modificado”, ou seja, subdividido, para 

caracterizar duas situações distintas: uma positiva e outra negativa. No primeiro 

caso, o escore B (Bravo), caracterizaria uma pequena perda de material, expondo 

uma porção do dente sem risco à cárie. No segundo caso, o escore seria C 

(Charlie), caracterizaria uma perda de material, expondo uma porção do dente com 

risco à cárie. Essa foi uma modificação, do critério modificado Ryge e Snyder (1973). 

Essa forma de interpretar os resultados permitiu classificar os escores A (Alfa) e B 

(Bravo) como sucesso, pois o escore B, não implica na necessidade de reaplicação 

do material selador. Contudo, o escore C (Charlie) e D (Delta) foram considerados 

como insucesso clínico, pois o escore C implica na necessidade de reaplicação do 

material selador (Anexo G). 

Outra característica importante a ser avaliada são as alterações superficiais 

que os selantes sofrem com o tempo, uma vez que elas podem retratar o insucesso 

gradativo dos materiais testados. A deterioração marginal, ou descontinuidade do 

contorno original, pode refletir tanto a perda do material (OHKUBO et al., 1982; 

SIMONSEN, 1991; SUNDFELD et al., 2002), mas também o desgaste do mesmo 

(DELONG; PINTADO; DOUGLAS, 1985; PINTADO; CONRY; DOUGLAS, 1991; 

SUNDFELD et al., 2002) que ficou em contato durante a oclusão funcional, com os 

dentes antagonistas. A deterioração marginal também pode ser avaliada, através da 

presença ou ausência de fendas, usando os critérios A; B e C. A: adaptação 
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marginal excelente sem nenhuma evidência de fenda; B: adaptação marginal 

aceitável, com pequenas fendas detectáveis; e C: adaptação marginal inaceitável, 

com presença de grandes fendas (KOCH et al., 1997). A descoloração marginal 

pode refletir a presença de microinfiltração marginal, com as prováveis 

consequências deletérias para o dente, no futuro, como a instalação de cárie sob o 

selante. As alterações marginais podem refletir um erro de técnica. Assim, se o 

selante ficar com as suas margens no esmalte não condicionado, a infiltração 

marginal será grande (RUSSO et al., 1985). A textura superficial reflete a lisura ou 

não do material e consequentemente, sua maior ou menor capacidade de acúmulo 

de biofilme, bem como a presença de bolhas. Estas geralmente ocorrem de forma 

imperceptível no interior do material aplicado, sendo que sua exposição ao meio 

bucal pode permitir a formação de uma área profunda e retentiva para o biofilme 

dentário, expondo o esmalte subjacente a um ambiente ecologicamente favorável à 

incidência de cárie. As bolhas ocorrem pela incorporação de ar no interior do 

material durante sua manipulação em estado plástico, bem como pela técnica de 

aplicação (KOCH et al., 1997), sendo que são mais frequentes, quanto mais viscoso 

for o material. Entretanto, a superfície muito rugosa pode estar relacionada a uma 

característica inerente do material, ou a, um erro técnico, ao se aplicar um selante 

de presa química em fase tardia. E, finalmente, o insucesso de um selamento pode 

relacionar-se à sua descoloração superficial, que pode ser consequência da textura 

mais rugosa do material ou da porosidade do mesmo, que favorece o acúmulo de 

pigmentos com o passar do tempo. 

 

 

6.3  RESULTADOS DOS GRUPOS CLP, FS e ctr 

 

 

6.3.1  Prevalência e incidência de cárie 

 

Pelos resultados obtidos na avaliação de 6 meses, com relação à 

prevalência de cárie por área dos grupos selados, observou-se uma lesão de cárie 

na área OM de um dente do grupo FS (Tabela 4) em que houve perda do material e 

a lesão apresentava-se com cavidade em dentina, com uma abertura superficial 

menor que 0,5 mm de diâmetro. Foi diagnosticada, também, lesão de cárie nas 
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regiões OD e OL em um dente do grupo CLP (Tabela 4), com selante presente em 

menos de 50% das fissuras (RP2). Observou-se em ambas as áreas, cárie em 

esmalte (lesão de mancha branca). 

O baixo índice de cárie encontrado nesse estudo, mesmo em áreas em que 

ocorreram P está de acordo com Yildiz et al. (2004). A perda do material selador 

pareceu predispor o dente ao desenvolvimento de cárie, corroborando com os 

achados de Dhar e Chen (2012). No entanto, a cárie presente no dente do grupo FS 

foi mais agressiva em comparação ao grupo CLP. Isso pode ser explicado pelo fato 

de que o selante ionomérico atua de maneira importante na prevenção da cárie 

dentária, uma vez que possui capacidade de liberação e recarregamento de flúor, 

interferindo positivamente no processo de des-remineralização do esmalte dentário 

(ROCHA et al., 2003; NASCIMENTO; MORITA, 2004). E mesmo com a perda 

superficial do material, determinada quantidade do mesmo pode permanecer no 

fundo da fissura, embora não podendo ser verificada macroscopicamente, 

promovendo um efeito residual de proteção contra o desenvolvimento de lesões de 

cárie nessa região (TORPPA-SAARINEN; SEPPÄ, 1990; SEPPÄ; FORSS, 1991). 

Estas propriedades seriam especialmente benéficas para pacientes com alto risco à 

cárie (LOBO et al., 2005). Além disso, também há evidências de que a ação 

anticariogênica dos cimentos de ionômero de vidro (CIV) seria aumentada pela 

inibição do crescimento de S. mutans e redução do biofilme dentário (SEPPÄ; 

FORSS, 1991; RODRIGUES-LOYOLA; GARCIA-GODOY; LINDQUEST, 1994; 

COSTA et al., 1995). 

Sohn et al. (2012) em um estudo com o Clinpro XT Varnish™, verificaram 

que o flúor liberado pelo material foi capaz de proteger as superfícies da 

desmineralização. Embora o flúor liberado por esse material tenha sido detectado 

somente em níveis mínimos, foi capaz de prevenir o desenvolvimento de cárie. A 

adição de flúor pode reduzir a solubilidade do esmalte, assim como ajuda na 

remineralização do esmalte hipomineralizado, aumentando a resistência à cárie em 

superfícies de esmalte suscetíveis (HICKS; FLAITZ; GARCIA-GODOY, 2000). 

Já os selantes resinosos, atuam mais como uma barreira física ao invés do 

potencial químico, mesmo em materiais com flúor presente na sua composição. 

Sendo assim, é importante que o paciente apresente uma boa prática de higiene e 

educação bucal, uma vez que os selantes, por si só não podem impedir a 
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desmineralização (KANTOVITZ et al., 2013). Então, não é exclusivamente a 

presença de flúor na composição do material que indica sua capacidade de interferir 

com o desenvolvimento de lesões de cárie, como verificado por Kantovitz et al. 

(2006), que perceberam que selantes resinosos com flúor não preveniram a perda 

mineral de esmalte, contrário ao CIV, que demonstrou uma elevada capacidade de 

liberar flúor. Já para Ahovuo-Saloranta et al. (2013), em um trabalho de revisão 

sistemática com meta-análise, no qual 34 controles clínicos foram incluídos na 

revisão, sendo que destes: 12 controles avaliaram os efeitos dos selantes 

comparados com dentes não selados (2575 participantes); 21 controles avaliaram 

um tipo de selante comparado com outro (3202 participantes); e um controle clinico 

avaliou dois tipos diferentes de selantes e dentes não selados (752 participantes). 

Verificaram, então, que selantes resinosos de segunda ou terceira ou quarta 

geração quando comparados com dentes que não foram selados, preveniram cárie 

em primeiros molares permanentes em crianças de 5 a 10 anos. Para os autores se 

for admitido que 40% das superfícies controles cariaram durante dois anos de 

acompanhamento (400 dentes de 1000), então aplicando um selante resinoso 

reduzirá a proporção de superfícies cariadas para 6,5%; Igualmente se for admitido 

que 70% das superfícies controle cariaram (700 dentes de 1000) então aplicar o 

selante resinoso reduzirá a proporção de cáries para 18,92%. Os autores ainda 

observaram que essa efetividade de prevenção de cárie foi mantida ao longo do 

acompanhamento, mas tanto a qualidade quanto a quantidade de evidência diminuiu 

com o passar do tempo. 

Analisando a Tabela 5 é possível verificar dois aspectos diferentes. É 

evidente que neste período de avaliação, os materiais permaneceram retidos e, 

portanto protegendo as superfícies seladas, pois, muitas lesões iniciais sem 

cavitação foram seladas (Tabela 4). Outro aspecto a ser salientado é que ambos os 

materiais também se comportaram eficazmente no controle da cárie durante o 

período do estudo, pois para a maioria das cinco áreas da superfície oclusal do 

grupo ctr, houve aumento na porcentagem da prevalência de cárie (Tabela 5). O 

efeito preventivo do selante resinoso, devido à sua capacidade de retenção, já está 

bem reconhecido na literatura (AHOVUO-SALORANTA et al., 2008). Importa 

enfatizar que estatisticamente no período avaliado, proposto pelo fabricante, os 

grupos CLP e FS não foram diferentes. Estes resultados, iniciais estão de acordo 
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com outros encontrados na literatura, que sugerem não haver diferença no efeito 

preventivo de cárie entre os selantes resinoso e ionomérico. Portanto, ambos os 

materiais parecem ser igualmente adequados para aplicação clínica como selantes 

de fossas e fissuras (OLIVEIRA et al., 2008; NIEDERMAN, 2010; SETH, 2011; 

MARKOVIC et al., 2012). No entanto, mais estudos são necessários a fim de 

responder de forma conclusiva sobre a equivalência ou diferença desses materiais 

na prevenção da cárie de fossas e fissuras (SPLIETH et al., 2010; YENGOPAL; 

MICKENAUTSCH, 2010; MICKENAUTSCH; YENGOPAL, 2011). Ahovuo-Saloranta 

et al. (2013), na mesma revisão sistemática relatada no parágrafo anterior, 

verificaram que é insuficiente a evidência para estabelecer qualquer conclusão sobre 

prevenção de cárie entre selante ionomérico comparados com dentes não selados 

em dois anos de acompanhamento. Sendo que os autores verificaram também que 

a efetividade relativa entre dois tipos diferentes de selantes (resinoso e ionomérico) 

permanece inconclusiva na revisão sistemática realizada. 

Assim, o selamento oclusal, deve ser visto como um componente integrante 

das opções de controle de cárie, principalmente em molares permanentes jovens 

(SPLIETH et al., 2010). Para Ahovuo-Saloranta et al. (2013), a aplicação de selante 

é um procedimento recomendado para prevenir ou controlar cáries. O selamento da 

superfície oclusal de molares permanentes em crianças e adolescentes reduz a 

cárie em até 48 meses, quando comparados com dentes não selados. Entretanto, 

após um tempo maior de acompanhamento, a quantidade e qualidade de evidências 

tornam-se reduzidas. Para os autores selantes são eficientes em crianças com alto 

risco, mas a informação sobre a amplitude dos benefícios de selar em outras 

condições é escassa. 

Quando se observa a incidência de cárie do grupo ctr após os 6 meses de 

estudo (Tabela 4), houve um aumento de lesões de cárie em praticamente todas as 

áreas, sendo os maiores valores encontrados para as áreas OV e OL, entretanto 

apenas a área OL apresentou um aumento significante. Considerando-se que esse 

exame foi feito após 6 meses do início do estudo, é provável que aos 12 meses esse 

aumento na incidência no grupo ctr seja maior e mais significativo. 

Quando se compara os grupos CLP e FS com o ctr, observa-se que para o 

grupo selado ocorreu o inverso, ou seja, o que se espera de um selamento efetivo, 

houve uma redução de lesões de cárie em todas as áreas (Tabela 4). Estes 
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resultados estão de acordo com outro estudo similar, no qual a aplicação do selante 

resultou em valores significativamente menores de lesões de cárie (OULIS et al., 

2011). Maltz et al. (2003) demonstraram que dois anos de programa preventivo, 

baseado na atividade de doença individual de crianças com alta prevalência de 

cárie, quando comparado com crianças que não receberam o programa (controle), 

pode prevenir e controlar cárie na superfície oclusal, incluindo lesões de esmalte e 

dentina. No estudo de Carlsson, Petersson e Twerman (1997), dependendo da 

dentição avaliada e o índice de cárie utilizado, a incidência de cárie durante o 

período de estudo era 11-70% menor no grupo que recebeu o selante comparado 

com o grupo que não teve os molares selados. Sendo essa diferença 

estatisticamente significante para lesões de esmalte em ambas as dentições. 

O grau de irrompimento no início do estudo também foi relacionado à 

prevalência de cárie nas 5 áreas aos 6 meses de avaliação. Comparou-se de forma 

descritiva qualitativa para cada uma das cinco áreas, a porcentagem de lesões de 

cárie encontrada nos dentes, com diferentes graus de irrompimento entre si (Tabela 

6). Os resultados dos grupos CLP e FS mostram que não houve presença de lesões 

de cárie em dentes totalmente irrompidos, entretanto para os dentes parcialmente 

irrompidos, ocorreu pelo menos uma lesão de cárie para cada grau de erupção. Nos 

dentes totalmente irrompidos fica mais fácil o controle da umidade, quando se 

trabalha com isolamento relativo, garantindo uma melhor retenção do material 

selante, muito embora o fabricante do selante Clinpro o indique justamente em 

molares semi-irrompidos, por ser um material que tolera bem, certo grau de 

umidade. No grupo ctr fica bem claro a importância de se proteger os dentes semi-

irrompidos, pois foi neles que se observou a maior prevalência de cárie, em todas as 

áreas da superfície oclusal. É necessário considerar que a maioria dos dentes 

apresentava-se semi-irrompido no momento do selamento oclusal (Tabela 3), ou 

seja, a crista marginal distal encontrava-se na altura do tecido gengival ou parcial ou 

totalmente coberta por ele. Quando isso ocorre é praticamente impossível conter o 

fluxo do fluído cervical na área a ser selada, contaminando-a, imediatamente após 

sua secagem com o jato de ar. Isso ocorre por um efeito de capilaridade em que o 

fluido gengival, sem a pressão do ar, invade a superfície oclusal a ser selada. Isso 

caracteriza uma situação comum e muito difícil de ser controlada, tornando a 

aplicação do selante problemática (DUGGAL et al., 1997). 
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A maioria das falhas que ocorrem com os selantes são provocadas pela 

perda do material e, instalação de cárie resultante desta perda, ou de infiltração do 

selante. Tanto a perda precoce, como a infiltração são consequências de falha na 

técnica de aplicação, causada por dificuldade na aplicação provocada por um 

acesso limitado, por inexperiência do operador, ou por contaminação (MCLEAN; 

WILSON, 1974; KARLZÉN-REUTERVING; VANDIJKEN, 1995; MALTZ et al., 2003). 

Entretanto, apesar das dificuldades, diversos estudos mostram a efetividade em 

longo prazo de selantes de fossas e fissuras na prevenção de cárie (MCLEAN; 

WILSON, 1974; SEPPÄ; FORSS, 1991; SIMONSEN, 1991; KOMATSU et al., 1994; 

KARLZÉN-REUTERVING; VANDIJKEN, 1995;  FEIGAL, 2002; MALTZ et al., 2003; 

AHOVUO-SALORANTA et al., 2013). 

 

 

6.4  RESULTADOS DOS GRUPOS CLP e FS 

 

 

6.4.1  Retenção por área 

 

Os resultados encontrados na avaliação de 6 meses demonstram que o FS 

mostrou valores muito altos de retenção total, na maioria das áreas, acima de 90% 

(Tabela 7). Esse período de avaliação inicial é considerado crítico para o selante à 

base de resina (DENNISON; STRAFFON; MORE, 1990), sobretudo porque muitos 

dentes estavam semi-irrompidos, quando o risco de contaminação é real. Contudo, a 

aplicação foi feita por profissional com experiência, o que auxilia no bom resultado 

obtido neste período. Uma característica marcante de um selante à base de resina é 

a elevada retenção alcançada, mesmo após anos de uma única aplicação 

(AHOVUO-SALORANTA et al., 2013). Chama a atenção, o fato de no grupo FS ter-

se obtido 100% de RT na área OD (Tabela 7), onde o grupo CLP apresentou seu 

pior resultado de retenção (64,5%), diferença que foi estatisticamente significante. 

Este resultado inferior do CLP não corrobora com o estudo de Fujiwara (2005), que 

obteve valores de RT para a área OD bastante inferiores (34,52%). Neste último 

trabalho, os selamentos foram realizados por alunos de graduação, em atividade 

clínica de rotina o que novamente evidencia a importância da experiência do 

operador, pela diferença entre esses resultados, embora os selamentos tenham sido 
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feitos com cimentos ionoméricos diferentes. A área OD em dentes semi-irrompidos, 

está constantemente úmida, pela invasão do fluido gengival. Embora essa seja uma 

indicação do material, a de ser usado em áreas sujeitas à contaminação, há que se 

ter um cuidado especial, visto que ele está sim, sujeito aos efeitos deletérios de uma 

aplicação, em que o controle da umidade seja quase impossível. Assim, molares 

tratados inicialmente com opérculo recobrindo a margem distal da superfície oclusal 

têm duas vezes maior necessidade de retratamento que superfícies seladas com 

ausência do opérculo na fossa distal, mas com tecido gengival situado no mesmo 

nível da crista marginal (DENNISON; STRAFFON; MORE, 1990). Quando se analisa 

os resultados da área OD, estes se apresentaram controversos com o existente na 

literatura, e mesmo com o que preconiza o fabricante, pois se esperavam melhores 

resultados para o selante ionomérico. Como este material apresenta uma maior 

tolerância à umidade, é especialmente indicado em dentes recém-irrompidos, para 

os quais, o controle da umidade é difícil (BARJA-FIDALGO; MAROUN; OLIVEIRA, 

2009; ANTONSON et al., 2012). 

Para os dois grupos, a área OM apresentou um dos menores valores de RT 

(Tabela 7), corroborando achados de Machado et al. (1999), trabalhando com 

Vitremer diluído na proporção de ¼:1 e de Kobayashi (2009), trabalhando com dois 

selantes à base de resina. Estes trabalhos evidenciam que a área OM, por irromper 

primeiro, fica, portanto sujeita aos esforços mastigatórios do dente antagonista. Para 

os grupos CLP e FS, o índice de RT na área OC foi elevado (Tabela 7). Isso tem 

sido um achado comum entre outros estudos, que trabalhando com selante à base 

de resina (KOBAYASHI, 2009) ou com cimento de ionômero de vidro (FUJIWARA, 

2005), encontraram resultados muito semelhantes aos deste estudo, 100% e 

76,19% respectivamente. A área OC é ampla, de acesso mais fácil que em outras 

áreas da superfície oclusal e, tem uma morfologia mais profunda. Tais 

características contribuem para uma aplicação mais bem feita, devido à maior 

facilidade de escoamento e retenção do material selador e, para uma maior proteção 

da área selada, do dente antagonista. Contudo neste trabalho, houve uma diferença 

estatisticamente significante entre os dois materiais, sendo o grupo do FS superior 

em RT.  A superioridade do selante à base de resina sobre o ionomérico tem sido 

bastante relatada na literatura (ALONSO et al., 2005; BASEGGIO et al., 2010; CHEN 
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et al., 2012; KÜHNISCH et al., 2012; MARKOVIC et al., 2012; NINAWE; ULLAL; 

KHANDELWAL, 2012; ULUSU et al., 2012). 

Quanto ao sucesso e insucesso, na área OM, os dois materiais 

comportaram-se de maneira semelhante, com valores menores em relação às 

demais áreas (Tabela 7), concordando com os achados de Kobayashi (2009). A área 

OC foi a única que não apresentou taxas de insucesso para ambos os materiais. 

Apesar da aparente superioridade do grupo FS em relação CLP, eles apresentaram 

índice de sucesso e insucesso bastante semelhantes. A taxa de sucesso encontrada 

foi alta em todas as áreas, variando de 94,3% a 100% para o FS e de 84,9% a 

100%, para o CLP. Assim, existiu uma tendência do grupo CLP a menores valores 

de retenção, embora o grupo FS, tenha sido o único a apresentar P. 

Empregando-se os critérios por área, também é possível analisar a 

superfície oclusal como um todo, simplesmente somando-se as 5 áreas (Tabela 8). 

Assim, sabe-se o índice de sucesso por dente, que se obtém com determinado 

material em estudo. Neste tipo de avaliação, repetiu-se o que se observou em cada 

área em particular, para ambos os materiais, ou seja, a porcentagem de sucesso do 

grupo FS foi superior ao CLP, entretanto não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. Cabe ressaltar, que mesmo para o grupo com pior 

índice de sucesso de retenção (CLP=75,8%), os valores foram altos. Portanto, 

mesmo com esta diferença, ambos apresentaram um bom comportamento clínico, 

quanto à retenção. Por se tratar de um material de maior custo que o FS, ele poderia 

ser indicado em clínica privada, considerando-se que nestas circunstâncias, o 

paciente retorna para avaliação de controle preventivo num período inferior aos 6 

meses avaliados neste trabalho. 

Conforme descrito anteriormente e comprovado através da literatura, é 

conhecida a superioridade da retenção dos selantes resinosos em comparação aos 

ionoméricos ao longo do tempo. Entretanto os valores altos de retenção alcançados 

por ambos os materiais podem ser justificados pela técnica extremamente acurada 

na realização dos selamentos. O material utilizado é um cimento de ionômero de 

vidro modificado por resina e, portanto foi aplicado no esmalte condicionado, com 

adequado controle da umidade, mesmo em situações clínicas desfavoráveis. Por se 

tratar de um procedimento clínico sensível, a habilidade e experiência do operador 

(ROCK; WEATHERILL; ANDERSON, 1990; MORPHIS; TOUMBA, 1998), bem como 
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o estágio de erupção e o tratamento dado à superfície, ou seja, um correto 

condicionamento são críticos para a longevidade do material (ROCK; WEATHERILL; 

ANDERSON, 1990; DUGGAL et al., 1997). Somado a isso, o fato do selante 

ionomérico testado apresentar partículas de resina incorporadas na sua composição 

foi importante para a sua elevada taxa de sucesso de retenção, uma vez que estas 

partículas promovem uma maior resistência ao desgaste e à fratura, levando a uma 

maior durabilidade do material (COSTA et al., 1995). 

Quando se comparou o grau de irrompimento observado no inicio do estudo 

com o porcentual de sucesso e insucesso apresentado pelos materiais aos 6 meses, 

considerando a superfície oclusal como um todo (Tabela 9), observou-se que o grau 

de irrompimento não influenciou a porcentagem de sucesso ou insucesso de 

retenção. Esses resultados diferenciam dos achados da literatura, embora estes 

tenham maior tempo de avaliação, que esperam taxas de retenção piores quanto 

menos irrompido estiver o dente (DENNISON; STRAFFON; MORE, 1990). 

Entretanto, os resultados deste trabalho assemelham-se aos achados de 12 meses 

de Kobayashi (2009), em que o grau de erupção no momento do selamento não 

influenciou a porcentagem de sucesso ou insucesso quanto à retenção apresentada 

por todos os selamentos. Para os dentes em estágio 3 de irrompimento deste estudo 

(Tabela 9), ou seja, com o opérculo cobrindo a crista distal totalmente, a maior taxa 

de sucesso de retenção foi verificada para o grupo FS (100%) quando comparada 

ao grupo CLP (83,3%). Cabe lembrar que ambos os materiais foram aplicados na 

mesma boca de crianças que muitas vezes não apresentaram uma conduta 

favorável e ainda algumas delas, com excesso de salivação. Um aspecto a 

considerar, é que por menor que seja a contaminação, independentemente do grau 

de erupção dentária, já é o suficiente para causar uma falha de adesão no selante à 

base de resina, com a consequente perda precoce parcial ou total, do material. 

Esses aspectos evidenciam o quanto esse tipo de material é sensível à técnica de 

aplicação. Portanto, o sucesso de 100% para o FS no grau 3 evidencia o quanto é 

importante a familiaridade do operador com a técnica de selamento. O índice de 

sucesso de 83,3% obtido para o CLP no grau 3 vai de encontro com dados da 

literatura, que afirmam que os selantes ionoméricos apresentam-se como uma boa 

alternativa para selar molares parcialmente irrompidos (BARJA-FIDALGO; 

MAROUN; OLIVEIRA, 2009; BASEGGIO et al., 2010; ANTONSON et al., 2012), 
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quando usado em situações em que não é possível isolar o dente adequadamente 

de qualquer contaminação salivar durante a aplicação do material (BARJA-

FIDALGO; MAROUN; OLIVEIRA, 2009). 

 

 

6.4.2  Retenção por superfície 

 

É interessante levar em consideração que se torna difícil comparar os dados 

encontrados nesta pesquisa com os dados da literatura, pois muitos são os materiais 

empregados e metodologias aplicadas. No entanto, a maioria dos estudos da 

literatura trata a retenção considerando a superfície oclusal como um todo, ou seja, 

a retenção por dente e não por área. Por esta razão, esse tipo de classificação dos 

selamentos também foi utilizado. 

Quando se comparou o desempenho quanto à retenção em toda a superfície 

oclusal, dos selamentos realizados com os diferentes materiais do estudo em 6 

meses (Tabela 10), observa-se que os grupos diferenciam-se pelo critério A de 

retenção, sendo que o grupo FS (88,6%) apresentou resultados significativamente 

superiores ao CLP (51,5%). Observou-se que nenhum dos materiais apresentou 

perda no período estudado, o que é bastante positivo para ambos. Rippa (1993), 

concluiu que o sucesso de um selante está principalmente baseado na retenção do 

material selador. Para Simonsen (1991), é importante que o material apresente boa 

retenção, uma vez que a sua eficácia está relacionada à sua retenção à superfície 

do esmalte. Assim, embora ambos os materiais tenham apresentado retenção 

satisfatória, o grupo FS foi superior ao CLP, concordando com os achados na 

literatura em que foram comparados selantes à base de resina contendo flúor e 

cimentos de ionômero de vidro (ALONSO et al., 2005; BASEGGIO et al., 2010; 

CHEN et al., 2012; KÜHNISCH et al., 2012; MARKOVIC et al., 2012; NINAWE; 

ULLAL; KHANDELWAL, 2012; ULUSU et al., 2012). Estes trabalhos apresentam 

várias diferenças metodológicas quando comparados, inclusive, nos resultados, um 

pouco melhores para uns ou piores para outros. De fato, são vários os fatores que 

interferem na retenção dos selantes e, além deles o próprio sistema de avaliação, 

também mostra certo grau de subjetividade, que acaba refletindo em resultados tão 

diferentes. Segundo, Kühnisch et al. (2012), a longevidade do material selador é 
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clinicamente importante, especialmente no que se refere a indicação clínica de 

aplicação de selantes de fossas e fissuras, recomendando selantes resinosos para a 

prática clínica, de preferência fotopolimerizáveis, por causa de sua longevidade 

superior e baixo risco de erros durante o procedimento. Entretanto, para estes 

autores, devido às taxas de retenção dos selantes ionoméricos serem baixas, os 

mesmos não os recomendam para o uso clínico na prática odontológica. Esta 

afirmação, entretanto, não está de acordo com os resultados deste trabalho, uma 

vez que mesmo o grupo CLP apresentando valores significantemente inferiores ao 

FS, ambos foram efetivos em prevenir cárie, mesmo após o curto período analisado. 

Além disso, outros dados da literatura mostram resultados bastante favoráveis aos 

selamentos com CIV (OLIVEIRA et al., 2008; BARJA-FIDALGO; MAROUN; 

OLIVEIRA, 2009; ANTONSON et al., 2012) especialmente quando se selam molares 

com risco de contaminação (ANTONSON et al., 2012). 

Na avaliação de sucesso e insucesso da retenção considerando-se a 

superfície como um todo (Tabela 10), o grupo FS apresentou as maiores taxas de 

sucesso (91,5%) comparadas ao CLP (78,8%), entretanto estas diferenças não 

foram significativas, demonstrando desempenho clínico satisfatório para ambos os 

materiais. Assim, enquanto o selante resinoso apresenta alta taxa de retenção, 

proporcionando como consequência, uma proteção física ao dente, o selante 

ionomérico se apresenta como uma interessante alternativa pela sua capacidade de 

incorporar e liberar flúor (BASEGGIO et al., 2010), proporcionando uma proteção 

química, pelo seu efeito cariostático, associada a uma proteção mecânica. Nesta 

avaliação da retenção na superfície toda, o grupo CLP apresentou uma taxa de 

insucesso quase duas vezes e meia maior que a do grupo FS. Apesar disso, foi 

mostrado que houve menor número de lesões de cárie em relação a um grupo 

controle, resultado que foi estatisticamente significante. Alguns fatores devem ser 

levados em consideração quando se observa elevada taxa de sucesso para ambos 

os materiais deste estudo. O condicionamento ácido do esmalte previamente à 

aplicação do selante pode ter contribuído, permitindo a penetração de projeções do 

cimento ou resina, “tags” nas microporosidades formadas na superfície do esmalte 

dental (PERCINOTO et al., 1995). Fracasso et al. (2005), realizaram estudos 

avaliando a profundidade de penetração de cimentos de ionômero de vidro e de um 

selante resinoso, observando que não houve diferença significativa entre os 
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materiais. Além disso, outro fator que pode ter contribuído para o bom desempenho 

clínico de ambos os materiais, está no fato do selante ionomérico apresentar 

componentes resinosos na sua composição, que melhoram a viscosidade do 

material (PHILLIPS, 1998), bem como as propriedades mecânicas e físicas, 

aumentando desta forma a taxa de retenção do material (CROLL; KILLIAN, 1993). 

 

 

6.4.3  Características superficiais do selante 

 

No período avaliado de 6 meses, quase todas as características superficiais 

demonstraram significante superioridade do FS em relação ao CLP (Tabela 11). 

A Deterioração Marginal está relacionada à continuidade do contorno 

existente, demonstrando a redução do contorno original, sendo previsto uma 

diminuição com o decorrer do tempo após a aplicação do material selador, uma vez 

que as forças oclusais intrabucais levam ao desgaste natural do material. Aos 6 

meses de avaliação, foi observada uma diminuição na continuidade do contorno 

existente para ambos os materiais. De acordo com o fabricante do CLP, o material 

foi proposto para permanecer sobre o dente 6 meses ou mais, uma vez que este 

selante oferece uma camada protetora que possui vida útil típica de 6 meses, que 

equivale aproximadamente ao período entre consultas odontológicas. Portanto era 

esperado que houvesse uma significante diminuição no contorno, o que realmente 

ocorreu, pois somente pouco mais de 10% dos dentes selados, apresentaram o 

contorno original intacto (Tabela 11). Comparando resultados de 6 meses, obtidos 

por outros autores, verifica-se que os selantes resinosos são capazes de manter a 

continuidade do contorno original, de forma mais efetiva que os selantes 

ionoméricos. Assim, Kobayashi (2009) em 6 meses de avaliação, empregando o 

Helioseal Clear, obteve 54,4% de continuidade do contorno existente, resultado 

semelhante ao encontrado neste trabalho. No entanto, resultados melhores (90,2%), 

foram encontrados por Oliveira et al. (2008), para o Delton. Esta última autora 

também observou valores elevados (88,24%) para o Vitremer (¼:1), diferindo 

bastante do que foi observado para o CLP. É importante salientar que o Vitremer é 

um material restaurador, que foi usado de forma diluída enquanto o CLP é um 

material selante, cuja proposta é permanecer pelo menos 6 meses em função. Em 
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outro estudo clínico, Winkler et al. (1996) observaram que um cimento de ionômero 

de vidro modificado por resina (Fuiji II LC) apresentou um desgaste acentuado, além 

de uma taxa de retenção menor do que um selante resinoso (Concise), 

corroborando com este estudo. Markovic et al. (2012), encontraram uma adaptação 

marginal significativamente maior para selante resinoso (89%) em 6 meses de 

avaliação, comparado ao selante ionomérico (60%), corroborando com este estudo 

em que o FS foi superior ao CLP. 

Quanto à Descoloração Marginal o FS apresentou resultados 

significantemente melhores quando comparado ao CLP, demonstrando ausência de 

descoloração em quase 90% dos selamentos contra pouco mais de 60% para o 

grupo CLP (Tabela 11). Resultados semelhantes aos deste trabalho foram 

encontrados por Oliveira et al. (2008), em 6 meses de avaliação, no qual o Delton 

sob isolamento relativo apresentou 100% de ausência de descoloração e o Vitremer 

(¼:1) sob isolamento relativo obteve 76,47%. 

Gunjal, Nagesh e Raju (2012) sugerem que a adaptação marginal de um 

selante à base de resina é melhor do que para o ionomérico, uma vez que a largura 

média da fenda marginal encontrada é menor. E uma vez que a capacidade de 

adaptação marginal é um dos principais fatores que rege a eficácia e longevidade do 

material selador, selantes de fissura à base de resina deveriam ser usados para a 

prevenção de cáries em fossas e fissuras em vários programas de prevenção. A 

Descoloração Marginal de um material pode ser considerada um indicador precoce 

da perda de integridade marginal com a estrutura dental adjacente. O material 

descolore em suas margens, quando há quebra marginal, o que cria uma superfície 

áspera e irregular. Isto pode agir como um nicho para a acumulação de placa e de 

detritos de alimentos, e também promover a penetração de fluidos orais e causar 

infiltração, o que pode levar à formação de cáries secundárias. Se houver 

descoloração marginal que penetrou profundamente nas margens do selante, deve 

ser verificada cuidadosamente a existência de quaisquer lesões de cárie 

secundárias, de preferência com uma radiografia (NINAWE; ULLAU; 

KHANDELWAL, 2012). Há na literatura, uma grande diversidade de variáveis que 

envolvem materiais estudados, metodologias de análise e, obviamente os resultados 

são comparados, considerando-se a semelhança ou diferença entre eles. Existem 

relatos, por exemplo, de taxas de retenção semelhante para selante ionomérico e à 
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base de resina (ANTONSON et al., 2012), porém com a descoloração marginal 

maior para o ionomérico, e ausência de cárie em dentes deste grupo. Alguns 

autores, Markovic et al. (2012), não evidenciaram descoloração marginal, para o 

selante resinoso, nem para o ionomérico em 6 meses de avaliação, diferente dos 

achados deste estudo. Outros resultados diferentes deste trabalho foram 

encontrados por Winkler et al. (1996) e Ninawe, Ullal e Khandelwal (2012), que não 

encontraram diferença significante entre o selante resinoso e ionomérico, no que diz 

respeito a descoloração marginal. 

A única característica superficial em que não se verificou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos foi a Textura Superficial (Tabela 11). 

Portanto, considerando-se, o conjunto de critérios dessa característica, ambos os 

materiais se comportaram de forma semelhante. Entretanto, cabe ressaltar, que os 

maiores valores porcentuais encontrados para o grupo FS caracterizaram a 

superfície do selante lisa como o esmalte em mais de 50% dos dentes selados, 

enquanto que quase 50% dos selamentos do grupo CLP apresentavam a textura 

superficial com leve pega. Resultados semelhantes, mas bem superiores a estes 

foram verificados por Oliveira et al. (2008), com o Delton, em que mais de 95% dos 

selamentos apresentaram uma lisura semelhante ao esmalte, enquanto  mais de 

90% dos selamentos com o Vitremer (¼:1) apresentaram-se com leve pega. 

Nenhum dos materiais estudados por Oliveira et al. (2008), apresentou superfície 

muito rugosa e marcada, diferindo deste trabalho em que uma quantidade 

considerável de dentes, cerca de 30% nos dois grupos apresentou esta 

característica, sendo um pouco maior para o grupo CLP. Na avaliação feita dessa 

característica, considerou-se que a superfície estava muito rugosa e marcada, 

também quando apresentasse bolhas. Talvez por esse motivo, tenha havido uma 

porcentagem considerável de dentes classificados dessa forma. Outros achados na 

literatura vão de encontro aos deste trabalho, pois relatam a superioridade do 

selante resinoso em relação ao ionomérico quanto à textura superficial (MARKOVIC 

et al., 2012; NINAWE; ULLAU; KHANDELWAL, 2012). Um aumento da textura 

superficial proporciona um nicho para a acumulação de biofilme dentário e de 

resíduos de alimentos, o que pode iniciar uma lesão de cárie secundária nas 

margens do selante (NINAWE; ULLAU; KHANDELWAL, 2012). Nessas 

circunstâncias, as condições ácidas provocadas poderiam predispor com mais 
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facilidade, os materiais ionoméricos à degradação, ou seja, aumento da rugosidade, 

que os selantes resinosos, caracterizando um efeito de “círculo vicioso”. Contudo 

quanto maior a degradação, maior era a liberação de flúor pelo material, o que seria 

um efeito positivo deste material. 

Quanto à Descoloração Superficial, 80% dos dentes do grupo FS 

apresentaram o selamento com a cor original do material enquanto que mais de 45% 

dos selamentos no grupo CLP apresentaram uma descoloração leve (Tabela 11). A 

presença de carga no FS o torna menos poroso e mais resistente à incorporação de 

pigmentos externos, diferente do CLP que apresenta maior porosidade. Oliveira et 

al. (2008), encontrou valores semelhantes em 6 meses de avaliação para o Delton, 

em que a maioria (80,39%) apresentava-se sem descoloração. Entretanto para o 

Vitremer (¼:1) foram encontrados valores distintos deste trabalho, em que a maioria 

(80,39%) também não apresentava descoloração superficial. 

 

 

6.4.4  Bolhas presentes nos materiais 

 

Ainda quanto as alterações superficiais dos materiais seladores estudados, 

na avaliação de 6 meses, observou-se presença de algumas bolhas de ar, na 

superfície oclusal dos selamentos, as quais foram anotadas. Ambos os materiais 

apresentaram valores muito próximos de bolhas na superfície selada, sendo que a 

diferença entre eles não foi significativa (Tabela 12). A ocorrência de bolhas de ar 

também foi verificada no estudo de Ganss, Klimek e Gleim (1999), que verificaram a 

inclusão de bolhas de ar em aproximadamente 10 % dos casos do Helioseal F e 

Fissurit F, valores menores ao encontrado para o selante resinoso deste estudo. 

Durante a aplicação do material, sobretudo quando ele é viscoso, é comum a 

incorporação de bolhas de ar. Neste estudo, durante a aplicação as mesmas eram 

removidas antes de iniciar a polimerização. Assim, as bolhas que aos 6 meses, 

foram detectadas na avaliação, no dia da aplicação estavam imperceptíveis 

clinicamente,  localizadas internamente no material, e, com o decorrer do tempo, 

com o desgaste superficial do mesmo, foram expostas. Estes achados demonstram 

a existência de desgaste oclusal dos materiais seladores, à medida que os dentes 
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se posicionam na arcada dentária, pelos movimentos de erupção e acomodação 

articular (KOBAYASHI, 2009). 

 



 



 

7 CONCLUSÕES 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

7.1  CONSTATAÇÕES 

 

Sobre a prevalência e incidência de cárie verificadas nos três grupos: 

 houve diferença estatisticamente significante entre os materiais testados 

e o grupo controle para cada uma das cinco áreas, quanto à prevalência 

de cárie; 

 houve para o grupo controle, um aumento estatisticamente significante 

na incidência de cárie na área OL, considerando cada uma das cinco 

áreas avaliadas. 

Com relação aos aspectos acima, pode-se afirmar que a hipótese alternativa 

de que há diferença estatisticamente significante entre os materiais seladores 

quando comparados com o grupo controle foi aceita. 

Sobre os aspectos clínicos em que os materiais seladores foram 

comparados entre si: 

 houve diferença estatisticamente significante entre os materiais quanto à 

retenção somente para as áreas OC e OD, considerando cada uma das 

cinco áreas avaliadas; 

 não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais 

quanto ao sucesso de retenção em toda a superfície oclusal, 

considerando-se o somatório das cinco áreas; 

 não houve diferença estatisticamente significante para ambos os 

materiais quanto ao sucesso de retenção relacionado ao grau de 

irrompimento em toda a superfície oclusal, considerando-se o somatório 

das cinco áreas; 

 houve diferença estatisticamente significante entre os materiais quanto 

ao conjunto dos escores da retenção por superfície; 
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 não houve diferença estatisticamente significante entre os materiais 

quanto ao sucesso de retenção por superfície e quanto à presença de 

bolhas; 

 houve diferença estatisticamente significante entre os materiais, quanto à 

deterioração marginal, descoloração marginal e descoloração superficial. 

Com relação aos aspectos acima, pode-se afirmar que a hipótese alternativa 

de que há diferença estatisticamente significante entre os materiais seladores 

quando comparados entre si, foi parcialmente aceita. 

 

 

7.2  CONCLUSÃO FINAL 

 

Ambos os materiais foram efetivos em controlar a cárie durante os 6 meses 

de estudo. Desse modo, o material testado (CLP), cumpriu o proposto pelo 

fabricante, em relação ao tempo que ele garantiria proteção, pela retenção 

apresentada. 

O material FS teve um comportamento clínico superior já esperado. No 

entanto, considerando-se o insucesso de retenção, ou as características superficiais 

observadas que poderiam induzir a necessidade de reparo de um selante os dois 

materiais foram semelhantes. 

Considerando-se a metodologia aplicada neste trabalho, e as constatações 

observadas pode se concluir que no período avaliado, ambos os materiais podem 

ser eleitos para o selamento das fossas e fissuras, mesmo em primeiros molares 

parcialmente irrompidos. 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Como existem diferentes materiais para selar (proteger) a superfície oclusal dos dentes 
(responsável pela mastigação), é importante estudar a influência deles no controle da cárie. 

Assim, neste estudo será comparado o comportamento clínico de dois tipos de materiais 
utilizados no selamento da superfície oclusal de primeiros molares permanentes, entre si e com dentes 
não selados. Portanto haverá dois grupos de crianças que serão estudados: um que receberá os 
selantes e outro que não receberá. Será feito um sorteio para escolher em qual grupo a criança ficará. 

O estudo envolverá um período de 2 semestres, durante os quais o sujeito da pesquisa deverá 
se submeter a 3 exames clínicos: inicial, após 6 meses e ao final (após 12 meses). Nas três visitas 
será feita a limpeza dos dentes (profilaxia profissional) e exame de cárie de todos os sujeitos da 
pesquisa. O selamento dos dentes será feito na visita inicial. Todos os sujeitos da pesquisa serão 
radiografados para procurar cárie entre os dentes, no início e ao final do estudo (12 meses), 
respeitando-se as normas de proteção do paciente. 

Não existe nenhum risco associado ao exame clínico a ser realizado, porque o exame é simples, 
não invasivo e serão tomados todos os cuidados com relação aos profissionais envolvidos, 
equipamentos e instrumentais, recomendados pela Comissão de Biossegurança da Faculdade de 
Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (FOB-USP). Os benefícios deste estudo são: a 
limpeza dos dentes, que é muito importante na prevenção da cárie; o selamento das áreas oclusais, que 
se sabe que são de grande risco à cárie e, o exame clínico que permitirá encontrar ao longo do estudo 
dentes que necessitam de tratamento. Neste caso, o sujeito da pesquisa será re-encaminhado com 
prioridade, para solução dos problemas encontrados, na Clínica de Odontopediatria da FOB-USP. 

Ao participar deste estudo o sujeito da pesquisa e/ou seu responsável legal terá garantia de 
receber respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento às dúvidas sobre os procedimentos, riscos, 
benefícios e outros assuntos relacionados com o estudo, pelos telefones: 81738252 (Priscilla) e 3235-
8225 ou 3223-9738 (Dr

a
. Salete). 

Caso o sujeito da pesquisa ou seu responsável legal queira apresentar reclamações em 
relação à sua participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, pelo endereço Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-
75 (sala no prédio da biblioteca, FOB-USP) ou pelo telefone (14) 3235-8356. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, Sr(a). 
____________________________________________________________________________ 
portador da cédula de identidade______________________, responsável legal de 
_________________________________________________________ após leitura minuciosa do 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em 
seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais seu filho(a) será submetido(a), não 
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO concordando em que o(a) mesmo(a) participe do estudo proposto. 

Fica claro que a participação no estudo é voluntária, não obrigatória e o sujeito da pesquisa ou 
seu representante legal pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações 
prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9

o
 do Código de 

Ética Odontológica). 
Por estarem de acordo, assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de 20____. 

              
       Assinatura das Pesquisadoras 
 

___________________________              ___________________________________           

Assinatura do Responsável Legal    Profa. Dra. Salete Moura Bonifácio da Silva 
        do Sujeito da Pesquisa                       

                                   
______________________________________                                                            

                                                                     Mestranda Priscilla Santana Pinto Gonçalves  
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 

Critérios de Avaliação de Cárie / Área (DEERY et al., 2001) 

 

0 
Superfície hígida (o dente é considerado hígido se não mostra nenhuma 
evidência de cárie tratada ou não tratada; suaves manchas são permitidas). 

1 
cárie inicial (nenhuma perda de substância clinicamente detectável). 

- cárie em esmalte; lesão de mancha branca. 

2 
cárie inicial (nenhuma perda de substância clinicamente detectável). 

- cárie em esmalte; lesão pigmentada. 

3 
cárie em esmalte (há perda de estrutura dentária; a textura do material dentro da 
lesão pode ser friável, mas não há evidência de que a lesão penetra na dentina). 

4 

cárie em dentina (há aparência de lesão de cárie estendendo-se dentro da 
dentina). 

- lesão na dentina com cavitação menor que 0,5 mm de diâmetro. 

5 

cárie em dentina (há aparência de lesão de cárie estendendo-se dentro da 
dentina). 

- lesão na dentina com cavitação maior que 0,5 mm de diâmetro. 
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ANEXO F 

 

Critérios de Retenção / Área (DEERY et al., 2001) 

 

RT Retenção Total. Selante presente em todas as fissuras 

RP1 Retenção Parcial Tipo 1. Selante presente em mais de 50% das fissuras, 
apresentando alguma perda. 

RP2 Retenção Parcial Tipo 2. Selante presente em menos de 50% das fissuras. 

P Perda Total. Nenhum selante presente. 
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ANEXO G 

 

Escala para avaliação clínica dos selamentos de fossas e fissuras (Critério 

Modificado de RYGE; SNYDER, 1973) 

 

Deterioração Marginal 

Alfa Continuidade do contorno existente  

Bravo Descontinuidade do contorno existente menor de 50%  

Charlie Descontnuidade do contorno existente maior de 50%  

Descoloração 
Marginal 

Alfa Ausência de descoloração  

Bravo Descoloração da margem  

Charlie Descoloração sob o selante  

Textura Superficial 

Alfa Lisa como o esmalte  

Bravo Leve pega  

Charlie Superfície rugosa  

Delta Muito rugosa e marcada  

Descoloração 
Superficial 

Alfa Ausência de descoloração  

Bravo Descoloração leve  

Charlie Descoloração evidente  

Delta Descoloração grosseira  

Retenção Técnica 
Clássica 

Alfa Retenção total  

Bravo 
Retenção parcial com exposição parcial de uma fissura sem 
risco de cárie  

Charlie 
Retenção parcial com exposição de uma ou mais fissuras 
com risco de cárie  

Delta Perda completa do selante  
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