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RESUMO 

 

 

Oliveira GS. Efetividade do Sistema Internacional de Classificação e Manejo de Cárie 
(ICCMS) na prevenção da incidência de cárie em escolares participantes do programa 
social do Sesc SP [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2018. Versão Original. 
 

 

O Sistema Internacional de Classificação e Manejo de Cárie (ICCMS), é um sistema 

desenvolvido por meio de evidências globais para padronização de diagnóstico de 

cárie, avaliação de risco e decisão de tratamento. A elaboração do presente estudo 

clínico randomizado teve como objetivo avaliar a efetividade do ICCMS na prevenção 

da incidência de lesões de cárie em escolares participantes do programa social do 

Sesc SP. A amostra foi composta por crianças de 7 a 12 anos de idade participantes 

do Programa Curumim, que é um programa socioeducativo do Serviço Social do 

Comércio (Sesc). Oito unidades do Sesc de diferentes regiões do estado de São 

Paulo, foram randomizadas e divididas em dois grupos, sendo que quatro unidades 

compuseram o grupo que seguiu os protocolos de diagnóstico, plano de tratamento e 

intervalos de retornos baseados no risco de cárie, de acordo com os critérios 

preconizados pelo ICCMS, enquanto as outras quatro unidades seguiram critérios de 

prevenção e tratamento de acordo com experiência profissional do grupo que refletiam 

a prática clínica utilizada no Sesc. O estudo foi elaborado com uma abordagem 

pragmática, para avaliar a aplicabilidade do sistema no contexto prático, com duração 

de no mínimo dois anos de acompanhamento, tempo necessário para avaliação da 

efetividade na incidência de cárie. Até o momento da edição da presente dissertação, 

foram incluídas 306 crianças, inclusão ainda aquém da indicada no cálculo amostral 

para o desfecho. No entanto, a partir dos dados da amostra incluída, foi realizada uma 

análise descritiva dos dados parciais encontrados no baseline em relação a três 

aspectos: a) epidemiologia de cárie, b) decisão de tratamento escolhida pelo operador 

para os diferentes tipos de lesões encontradas, c) percepção dos examinadores sobre 

a participação no presente estudo. Os resultados indicaram que houve alta 

prevalência de cárie dentária nas crianças do estudo (71,2%) quando avaliado o 

diagnóstico de lesões iniciais. Quando avaliadas somente lesões cavitadas em 

dentina, uma baixa prevalência de cárie foi encontrada (25,2%). Em relação a 



severidade, 62,6% das superfícies acometidas por cárie eram lesões iniciais sendo 

que 64,8% dessas lesões iniciais eram inativas. Quando analisadas as superfícies 

acometidas por lesões de cárie cavitadas em dentina (15,4%), um total de 94,1% eram 

ativas. Em relação a decisão de tratamento, a mais escolhida para lesões iniciais foi 

“nenhum tratamento” (66,3%). Dentre as opções de tratamento mais freqüente para 

lesões cavitadas foi observado a escolha por tratamentos operatórios, sendo a opção 

mais escolhida restaurações em resina composta. A partir de uma avaliação quali-

quantiativa, também foi feita uma avaliação da percepção dos examinadores sobre a 

participação no presente estudo, todos os dentistas, de ambos grupos, relataram que 

seu desempenho clínico melhorou após seis meses de participação no estudo. 

Podemos concluir então, que a prevalência de cárie das crianças do estudo foi 

considerada baixa quando avaliada somente as lesões cavitadas, sendo as lesões 

com maior severidade eram em sua maioria ativas, enquanto quem lesões iniciais a 

maioria eram inativas. Os profissionais possuem uma maior preferência por 

intervenções minimamente invasivas no tratamento de lesões iniciais, e para lesões 

cavitadas a preferência é por tratamentos operatórios. A participação em um estudo 

clínico como este, faz com que os dentistas tenham uma autopercepção de melhora 

no seu desempenho clínico, sendo que o grupo que utilizou o ICMMS fez com que 

profissionais indicassem mais pontos positivos. 
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ABSTRACT 

 

 

Oliveira GS. Effectiveness of the International System of Classification and 
Management of Caries (ICCMS) in the prevention of caries incidence in schoolchildren 
participating in the social program of Sesc SP [dissertation]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original. 
 

The International Classification and Management System of Caries (ICCMS) is a 

system developed through global evidence for standardization of caries diagnosis, risk 

assessment and treatment decision. The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of ICCMS in preventing the incidence of caries lesions in schoolchildren 

participating in the social program of SESC SP. The sample was composed of children 

from the ages of 7 to 12 years old participating in the Curumim Program, a socio-

educational program of the Social Service of Commerce (SESC). Eight SESC units 

from different regions of the state of São Paulo were randomized and divided into two 

groups. Four units comprised the group that followed the diagnostic protocols, 

treatment plan and return intervals based on the risk of caries according to the criteria 

recommended by the ICCMS, while the other four units followed criteria of prevention 

and treatment according to the professional experience of the group, which reflected 

the clinical practice used in the SESC. The study was elaborated with a pragmatic 

approach, to evaluate the applicability of the system in the practical context with a 

duration of at least two years of follow-up, time necessary to evaluate the effectiveness 

in the incidence of caries. Up to the time of this dissertation, 306 children were 

included, which was still below that indicated in the sample calculation for the outcome. 

However, from the data included in the sample, a descriptive analysis of the partial 

data found in the baseline was performed in relation to three aspects: a) caries 

epidemiology, b) treatment decision chosen by the operator for the different types of 

lesions found, c) the examiners' perception of participation in the present study. The 

results indicated that there was a high prevalence of dental caries in the children of the 

study (71.2%) when the diagnosis of initial lesions was evaluated. When only cavitated 

lesions were evaluated in dentin, a low prevalence of caries was found (25.2%). 

Regarding severity, 62.6% of the surfaces affected by caries were initial lesions and 

64.8% of these initial lesions were inactive. When analyzed the surfaces affected by 

caries lesions cavitated in dentin (15.4%), a total of 94.1% were active. Regarding the 



treatment decision, the most chosen for initial lesions was "no treatment" (66.3%). 

Among the most frequent treatment options for cavitated lesions, it was observed the 

choice of operative treatments, being the most chosen option composite resin 

restorations. An assessment of the examiners' perception of participation in the present 

study was also carried out from a quantitative-qualitative assessment, and all dentists 

in both groups reported that their clinical performance improved after six months of 

study participation. We can conclude that the prevalence of caries in the children of 

the study was considered low when the cavitated lesions were evaluated, with the most 

severe lesions being mostly active, whereas the initial lesions were mostly inactive. 

The professionals have a greater preference for minimally invasive interventions in the 

treatment of initial caries lesions, and for cavitated lesions the preference is for 

operative treatments. The participation in a clinical study like this causes the dentists 

to have a self-perception of improvement in their clinical performance, being that the 

group that used the ICMMS made professionals indicate more positives 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O aprimoramento do conhecimento sobre saúde bucal e os avanços na prática 

odontológica contribuíram para a redução dos índices de cárie dentária nos últimos 

anos, no entanto, essa ainda é a doença crônica mais comum na infância, e embora 

possa ser prevenida é ainda a principal causa de dor e perda dentária (1). 

Existe uma grande variação de fatores envolvidos no desenvolvimento da cárie. 

Estratégias equilibradas devem ser desenvolvidas levando em conta o diagnóstico 

clínico profissional e devem ser individualizadas de acordo com a necessidade e a 

preferência de cada paciente (2). 

A realização de estratégias preventivas individualizadas está embasada na 

determinação do risco do paciente desenvolver cárie dentária. Porém, a avaliação de 

risco de cárie é um tópico complexo. Devido à etiologia multifatorial da doença cárie, 

a avaliação de risco deve incluir diferentes fatores ou parâmetros para estabelecer a 

probabilidade de desenvolvimento de novas lesões de cárie (3).  

Revisões sistemáticas demonstraram que os estudos clínicos sobre sistemas 

que utilizam estratégias de risco para tratamentos e previsão de retornos para 

acompanhamento clínico ainda possuem fraca evidência e apresentaram utilidade 

preditiva limitada para a cárie dentária em crianças (4-6). 

Um grupo de pesquisadores internacionais desenvolveu um sistema de 

detecção e diagnóstico de cárie chamado Sistema Internacional de Detecção e 

Avaliação de Cárie (ICDAS)(7). Após alguns anos, frente a necessidade de criar um 

método mais padronizado para a classificação do risco de cárie e tomadas de decisão 

de tratamento, o mesmo grupo desenvolveu um sistema, chamado de Sistema 

Internacional de Classificação e Manejo de Cárie (ICCMS) (8), e desde então ele tem 

sido estudado em várias partes do mundo. 

 Os princípios do ICCMS são baseados em evidências científicas e incluem 

elementos chaves, que ligam fatores importantes para uma boa conduta em relação 

a doença. Esses elementos incluem a síntese de informações para classificação de 

risco de cárie baseado no histórico geral e intraoral do paciente, classificação da lesão 

de cárie e a sua atividade, e indicação da tomada de decisão de tratamento baseado 

no risco. A associação desses componentes propicia orientar um plano de tratamento 

personalizado de acordo com a necessidade individual de cada paciente (8). 
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O desenvolvimento de um sistema abrangente de gestão e prevenção da cárie 

dentária, como ICCMS é uma proposta futurista, que possui desafios de 

implementação que devem ser enfrentados por meio do compartilhamento de estudos 

e experiências, para que o desenvolvimento do sistema seja mais amplamente aceito 

e adotado (9). 

O planejamento de estudos de implementação de estratégias deve ser baseado 

em desenhos de estudos que geralmente são construídos sobre um contexto de um 

trabalho teórico, qualitativo e de modelagem apropriado, para o desenvolvimento de 

determinadas intervenções durante um estudo (10). Alguns estudos mostram que o 

ICCMS pode ser implementado no gerenciamento da cárie dentária com sucesso, 

tanto na prática clínica como na saúde pública (11,12), no entanto ainda não há 

evidências de estudos clínicos testando a efetividade dos critérios do ICCMS na 

redução da incidência de lesões de cárie. 

É indicado que estudos clínicos que testem efetividade de intervenções e 

decisões de tratamento, como o ICCMS, tenham uma abordagem pragmática (13), o 

que permite transportar a intervenção para o contexto prático, tornando o estudo 

realmente aplicável a realidade (14). Tais fatores motivaram a realização desse 

estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para melhor compreensão, dividiremos este capítulo em três seções: 

 

- Prevalência da cárie dentária. 

- Fatores associados a cárie dentária. 

- Estratégias de manejo da cárie dentária 

 

 

2.1 Prevalência da cárie dentária 

 

 

A prevalência de cárie dentária tem diminuído nos últimos anos em vários 

países do mundo, principalmente em países mais desenvolvidos (15,16), embora seja 

evidente a diminuição da prevalência em muitos países, a prevalência ainda é alta, 

notando-se um aumento esporádico em alguns países, caracterizando-se ainda como 

um problema pendente de saúde pública (17). 

Como uma das consequências da alta prevalência de cárie, ainda é encontrado 

um alto índice de lesões de cárie não tratadas, em 2010, dentes permanentes cariados 

sem tratamentos foi uma das condições de saúde mais prevalente em todo o mundo, 

afetando 2,4 bilhões de pessoas, e as lesões de cárie não tratadas na dentição 

decídua foi a 10ª condição mais prevalente, afetando em torno de 621 milhões 

crianças em todo o mundo (18). 

A diversidade na diminuição da cárie foi associada à condição socioeconômica, 

estudos demonstraram que a prevalência de cárie foi maior em crianças menos 

favorável socioeconomicamente e de grupos étnicos minoritários do que na população 

em geral (19-22). Determinantes sociais e diferentes condições individuais de saúde, 

são influenciados pelo contexto no qual os indivíduos estão inseridos, e tem grande 

relevância na prevalência de doenças como a cárie dentária (23,24). 

A prevalência de cárie dentária é usada para quantificar as desigualdades e 

direcionar populações de alto risco para intervenções e estratégias de prevenção 

(24,25). Baseado no último levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério da 

saúde em 2010, demonstra-se que a prevalência de cárie dentária no Brasil diverge 
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em relação as regiões e estados (26), e é evidenciado o fenômeno epidemiológico da 

“polarização da cárie”, caracterizado pelos altos índices da doença cárie concentrada 

em uma pequena parte da população (26-28). 

Os dados de prevalência de cárie relatados no último levantamento nacional 

indicaram pior prevalência de cárie na região do Norte, onde somente 28,0% das 

crianças com idade de 12 anos, apresentavam CPO-D= 0, já na região Sudeste foi 

encontrado uma porcentagem superior, relatando que 48,4% das crianças com a 

mesma faixa etária não apresentavam experiência de cárie, evidenciando então uma 

diferença relevante na distribuição de prevalência de cárie do país (26). 

É importante ressaltar que a evidente desigualdade de contextos sociais na 

população brasileira influência na notória diferença de prevalência de cárie dentária 

em crianças, dessa forma, estudos demonstraram que a redução das desigualdades 

em saúde bucal deve ser considerada como meta no planejamento de estudos de 

programas preventivos e de promoção de saúde (30,31). 

A Organização Mundial da Saúde indica medidas para incentivar programas 

no combate de determinantes sociais das desigualdades em saúde (25,30-32). 

Entre as medidas, inclui-se ação de políticas para criar mais condições sociais de 

suporte e ambientes para saúde bucal, incluindo políticas em pré-escolas, escolas, 

hospitais e em vários contextos para assim melhorar a acessibilidade à saúde 

bucal. 

 

 

2.2 Fatores associados a cárie 

 

 

A cárie dentária é definida como uma doença não infecciosa e multifatorial, de 

progressão lenta (33). Sua etiologia possui uma característica dinâmica, onde o 

biofilme dental possui um papel importante para o desenvolvimento da doença, já que 

este fator funciona como substrato para a metabolização microbiana, que leva ao 

desequilíbrio no processo de remineralização e desmineralização da superfície 

dentária (1,34).  

Devido ao fato da cárie dentária ser uma doença multifatorial, a doença está 

associada a diversos fatores que influenciam o início e progressão das lesões 

cariosas, entre esses fatores a interação de uma dieta rica em açúcar e carboidratos, 
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e presença de microrganismos cariogênicos por determinados períodos de tempo é 

determinante para o desenvolvimento da doença (34-36). 

 Além dos fatores primários, destacam-se ainda os fatores modificadores da 

doença, que estão relacionados com os hábitos comportamentais, condições 

sistêmica e social do indivíduo (33), pode-se associar dessa forma a alta prevalência 

de cárie a fatores como o baixo grau socioeconômico, menor escolaridade dos 

responsáveis, bem como regiões com ausência de água fluoretada (28,37-39). 

Considerando o entendimento sobre os fatores associados a cárie dentária, 

deve-se incluir diferentes parâmetros para estabelecer a probabilidade de 

desenvolvimento de novas lesões de cárie. O histórico de experiência passada de 

cárie é considerado como o mais forte fator para predição de cárie em todas os grupos 

de faixa etária (5,40-42), indicando-se um acompanhamento mais criterioso em 

crianças que apresentam presença de restaurações ou extrações por cárie. 

 Estudos longitudinais sugerem que crianças que apresentam cárie durante a 

dentição decídua apresentam um maior risco de apresentarem cárie na dentição 

permanente (43-47), aumentando dessa forma a importância de se avaliar fatores 

para indicação de uma estratégia adequada de prevenção, a fim de se evitar futuros 

malefícios a saúde oral. 

Além disso, os problemas orais, como a cárie dentária, estão associados ao 

impacto negativo na qualidade de vida das crianças, uma vez que, a doença repercute 

no ambiente psicossocial da criança e em seu núcleo familiar, indicando a 

necessidade de se oportunizar programas de prevenção o mais precocemente 

possível no contexto de vida da criança para melhores resultados em sua qualidade 

de vida (48-51).  

Desse modo, o conhecimento e a identificação dos fatores associados à 

ocorrência de problemas de saúde é uma das principais medidas para estratégias de 

programas de prevenção, e torna-se importante conduzir ensaios clínicos que 

forneçam aos dentistas conclusões mais objetivas sobre os protocolos e planos de 

acompanhamentos adequados para a necessidade de diferentes grupos de risco (52). 

No entanto, alguns parâmetros ainda precisam ser melhor avaliados, para poderem 

indicar mais precisamente a predição do risco, e assim, melhor prevenção e controle 

da doença (4,45).  
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2.3 Estratégias de manejo da cárie dentária 
 

  

É de grande importância conhecer a etiologia da doença cárie afim de realizar 

um correto diagnóstico, pois o diagnóstico da cárie dentária está diretamente 

relacionado ao tratamento a ser realizado (53,54), e a um melhor prognóstico na 

preservação da estrutura dentária e saúde do paciente a longo prazo (55,56). 

O progresso de práticas em saúde baseadas em evidências tem fornecido cada 

vez mais bases confiáveis e sólidas cientificamente para indicações de intervenções 

clínicas, levando em consideração o profissional e preferências do paciente (57). 

Nesse contexto, a prática baseada em evidência proporciona para os cirurgiões-

dentistas uma abordagem com intervenções mensuradas e comprovadas através de 

diversos tipos de estudo para indicação da tomada de decisão clínica (58). 

Entre as abordagens clínicas, medidas preventivas são de grande importância 

para o manejo da cárie dentária, mas dependem da adesão por parte dos profissionais 

(59,60). Estudos qualitativos e quantitativos demonstraram que os profissionais 

encontram diversas barreiras para adoção de medidas preventivas de cárie (59-62), 

tais barreiras estão relacionadas a aspectos como infraestrutura, suporte da equipe e 

confiança dos profissionais (62), além de fatores relacionados ao conhecimento e ao 

custo (59). Tais dificuldades devem ser estudadas com maior detalhe para uma melhor 

adesão de cuidados preventivos pelos profissionais (61).  

Nesse sentido, torna-se importante a adoção de guias mais completos para 

adequação de práticas de prevenção, como as que são baseadas no risco, que 

propicia uma melhor eficiência de tais medidas pelos dentistas (61). 

A partir da avaliação clínica, é possível indicar o risco do paciente desenvolver 

novas lesões de cárie, o que permite a elaboração de estratégias e determinação de 

apropriadas intervenções invasivas e não invasivas (52), mas ainda é necessário a 

padronização de medidas e desenhos de estudos para mensurações de melhores 

resultados de decisões de tratamento de acordo com o risco individual (40).  A partir 

do atual consenso da prática baseada em evidências como uma necessidade clínica, 

o Sistema Internacional de Classificação e Manejo de Cárie (ICCMS), sugere ser um 

método que possibilita compilar os altos níveis de evidências junto com a prática 

clínica, a partir de tratamentos individualizados, com base em intervenções clínicas 

comprovadamente aplicáveis (8,12). 
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O ICCMS também pressupõe que a prevenção é um processo contínuo e 

dinâmico que deve envolver os pacientes na revisão de seus hábitos e cuidados, o 

que indica intervalos de retornos às consultas a partir de sua necessidade, podendo 

ser uma alternativa para os profissionais nas adequações de períodos de 

acompanhamento (8).  

Estudos demonstraram que apesar de sugerir ser um sistema completo de 

diagnóstico e decisão de tratamento para cárie, baseado em evidências atuais, tais 

condutas e recomendações não têm sido adotadas como esperado pelos profissionais 

na prática (63-66). Um estudo realizado na Colômbia que aplicou um questionário 

validado, através de um modelo que avalia capacidade, oportunidade e motivação de 

comportamento (COM-B), a fim de melhor compreender, e potencialmente mudar as 

barreiras que os dentistas enfrentam na implementação de práticas do ICCMS (65), 

mostrou por sua vez, que os dentistas colombianos, supostamente consideram as 

diretrizes do ICCMS altamente relevantes, e percebem serem capazes de conduzir as 

abordagens recomendadas, mas parecem não ter os recursos e motivação necessária 

para conduzir tais hábitos. 

O atual consenso entre estudiosos de cariologia de várias partes do mundo, 

indica que a adoção de um sistema completo e padronizado de classificação e 

tratamento de cárie dentária, minimamente invasivo, com o objetivo de prevenção 

como o ICCMS, é a proposta cada vez mais almejada para o futuro da cárie dentária 

(67). Desse modo, é necessário além de diminuir barreiras encontradas na difusão de 

conhecimentos e protocolos baseados em evidências, é preciso de antemão avaliar a 

aplicabilidade e implicações na implementação de tais sistemas na prática clínica (64), 

em busca de uma melhor padronização no manejo adequado da cárie dentária. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1.  Objetivo geral: 

 - Avaliar a efetividade do ICCMS na prevenção da incidência de lesões de cárie 

em escolares participantes do programa social do Sesc SP. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

- Avaliar a prevalência e severidade das lesões de cárie no início do estudo. 

- Avaliar a preferência profissional na decisão de tratamento das lesões de cárie 

dentária.   

- Avaliar a percepção e o impacto da implementação do estudo nos dentistas 

participantes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (Anexo A). Todos os responsáveis 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e aprovaram 

a inclusão da criança na pesquisa, sendo que neste termo foram detalhados o objetivo 

e os procedimentos envolvidos durante o estudo. Além disso, as crianças também 

foram esclarecidas e assentiram a sua participação por meio do Termo de 

Assentimento (Apêndice B). 

Foi conduzido um estudo clínico randomizado com dois braços paralelos. Este 

protocolo foi redigido seguindo as recomendações do Standard Protocol Items: 

Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT) (Anexo B), e foi protocolado na 

base de dados para registro de ensaios clínicos ClinicalTrials.gov, identificação 

NCT03488056 (Anexo C). 

Trata-se de um estudo pragmático, pois nesse modelo de estudo propõe-se 

que os participantes sejam semelhantes as pessoas que receberiam a intervenção em 

uma realidade fora do estudo.  

Para avaliar o pragmatismo da metodologia planejada, foi utilizado o Indicador 

Contínuo Pragmático-Explicativo (PRECIS) (68). O PRECIS-2 é uma versão 

melhorada e validada que possui nove domínios: critérios de elegibilidade, 

recrutamento, configuração, organização, flexibilidade (entrega), flexibilidade 

(aderência), acompanhamento, resultado primário e análise primária. Cada domínio é 

organizado como raios de uma roda, e é pontuado de 1 (muito explanatório) para 5 

(muito pragmático) (69). Para avaliar se o estudo possuía os parâmetros necessários 

para ser classificado como pragmático, foi feita uma análise para identificar se a 

metodologia planejada atendia aos quesitos da PRECIS-2. A figura 4.1 mostra o 

diagrama em forma de roda que representa a análise de pragmatismo utilizando a 

ferramenta PRECIS-2. Observa-se que na maior parte dos parâmetros o escore total 

atingido foi 5, o que caracteriza a metodologia planejada como sendo pragmática. 
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Figura 4.1 – Aplicação do estudo na ferramenta Pragmatic-Explanatory Continuum Indicator Summary-

2 (PRECIS-2) wheel. 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Adaptado de Loudon et al. (69) 

 

O estudo atinge parâmetros pragmáticos pelo fato de sua metodologia ser 

essencialmente baseada em atendimentos clínicos realizados dentro de consultório 

odontológico seguindo o contexto da sua prática cotidiana, o que é diferente do 

recrutamento de ensaios clínicos em universidades e centros de pesquisa. O 

recrutamento de pacientes para o presente estudo foi feito a partir de participantes 

que estão inseridos em um programa social em que participam de diferentes 

atividades, entre elas a consulta odontológica. Desse modo, optou-se pela 

minimização dos critérios de inclusão e exclusão, bem como as complexidades 

metodológicas do estudo, a fim de tornar a amostra o mais próximo da realidade de 

um contexto prático. 

A fim de relatar um melhor detalhamento da metodologia, este capitulo foi 

dividido em tópicos, de acordo com o objetivo geral do estudo. 
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4.1 Características sociodemográficas da população 

 

 

Foram avaliadas crianças de oito unidades do Sesc SP, sendo 6 unidades 

localizadas na cidade de São Paulo e 2 unidades no interior do Estado de São Paulo. 

As unidades participantes foram caracterizadas sociodemograficamente da seguinte 

forma: 

- Pinheiros: bairro na região oeste do município de São Paulo 

- Interlagos: bairro na região sul do município de São Paulo 

- Itaquera: bairro na região leste do município de São Paulo 

- Bom Retiro: bairro na região central do município de São Paulo 

- Belenzinho: bairro na região centro-leste do município de São Paulo  

- 24 de Maio: situada na região central do município de São Paulo 

- Jundiaí: cidade localizada a 57 quilômetros da cidade de São Paulo. Conforme 

dados de IBGE de 2018, sua população era de 414 810 habitantes (70). 

-Piracicaba: cidade localizada a noroeste da capital do estado, distando desta 

cerca de 164 km. Segundo o IBGE a cidade possui 400 849 habitantes (71). 

 

 

4.2 Seleção da amostra 

 

 

A amostra foi calculada para inclusão de 460 crianças de 7 a 12 anos de idade, 

de ambos os gêneros, participantes do Programa Curumim desenvolvido nas 

unidades do Sesc (Serviço Social do Comércio) do Estado de São Paulo. 

 O Curumim é um programa permanente de educação não formal para crianças 

de 7 a 12 anos de idade, sendo inteiramente gratuito e visa o desenvolvimento integral 

da criança por meio da realização de atividades educativas, compreendidas em 

atividades socioambientais, promoção de saúde e cidadania  Com mais de 25 anos 

de existência, o programa tem uma metodologia que permite a articulação entre os 

diversos saberes trazidos pela criança, a partir do contexto em que ela vive, de modo 

a colaborar com sua formação e desenvolvimento (72). 

A priori, 8 unidades do Sesc foram indicadas a participar do projeto. As oito 

unidades foram pareadas por condições sóciodemográficas, variável considerada 
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importante na predição do desfecho a ser estudado. Assim, a unidade Pinheiros foi 

pareada com Belenzinho, Interlagos com Itaquera, 24 de maio com Bom Retiro e a 

unidade de Jundiaí com Piracicaba. Cada par de unidades correspondeu a um estrato 

e dentro de cada estrato foi feita uma randomização simples utilizando uma moeda 

para definir qual unidade daquele estrato seria representante do grupo que utilizaria 

os critérios do ICCMS (Grupo ICCMS) e o grupo que seguiria os critérios determinados 

na prática clínica dos profissionais do Sesc (Grupo Não-ICCMS). 

No entanto, como existiam unidades que tinham programas de saúde bucal 

implementados e outras não, um fator que foi considerado importante para o 

prognóstico do desfecho, utilizou-se então paralelamente, o processo de minimização, 

com intenção de garantir o equilíbrio entre os grupos (73). Ou seja, entre as unidades 

pareadas, uma deveria ter o programa de saúde bucal prévio já implementado. 

Assim, considerando os 4 estratos de pares de unidades propostos, em dois 

deles, ocorreram randomização e no subsequente a cada um deles foi feita a 

minimização, para garantir então que características relevantes para o desfecho 

estivessem em equilíbrio entre os grupos estudados. 

O cálculo da amostra foi realizado presumindo a avaliação tanto de 

superioridade como de não inferioridade entre a comparação das duas propostas de 

prevenção que iriam ser estudadas. Foi considerado então, que em crianças pré-

escolares, a incidência de novas lesões cavitadas seja de 40% após 2 anos, quando 

sem nenhum programa específico de controle da doença cárie (74), e adotando-se 

uma diferença mínima esperada de 20%, o que é compatível com o esperado em um 

programa preventivo baseado no uso de selantes (75). Para compensação do efeito 

cluster entre as crianças do mesmo centro, foi utilizado um fator de correção de 1,3 e, 

para se levar em conta possível perda de seguimento, mais 20 % foram acrescidos a 

esse número mínimo, chegando-se ao número final de 460 crianças (230 por grupo). 

 

 

4.3 Examinadores 

 

 

Todos os exames clínicos do estudo foram realizados por apenas dois dentistas 

funcionários de cada uma das unidades do Sesc SP envolvidas no estudo. Esses 
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examinadores foram previamente treinados por um expert, em diversas etapas, 

durante dois dias.  

No primeiro dia de treinamento foi realizada uma reunião com os dentistas das 

unidades do Sesc que participaram do estudo. Os profissionais assistiram uma aula 

explicativa sobre a presente pesquisa. Ao final da palestra e diante de todos, foi feita 

a alocação das 8 unidades, por meio de uma randomização, como descrita 

anteriormente, e foram então, constituídos os dois grupos de estudo. Em nenhum 

momento foi descrito aos profissionais examinadores a metodologia que cada grupo 

iria seguir a fim de evitar comparações e que os profissionais inferissem que teriam 

alguma vantagem por participar de um determinado grupo. 

Após a definição de qual unidade do Sesc participaria de cada grupo, os 

respectivos dentistas de cada unidade foram separados em salas diferentes. Cada 

grupo assistiu uma aula teórica de cariologia, sobre evidências de diagnóstico e 

tratamento de cárie, sendo que aos participantes do Grupo ICCMS, foi apresentado a 

sistemática do ICCMS e seu respectivo método de avaliação de risco, tratamento e 

diagnóstico, enquanto que, aos examinadores do Grupo Não-ICCMS, nenhum índice 

específico foi preconizado, portanto nesse grupo não foi apresentado o sistema de 

avaliação de risco, diagnóstico e tratamento de cárie indicado pelo ICCMS.  

No segundo dia, os dentistas dos dois grupos continuaram separados. Em um 

primeiro momento foram apresentadas 30 imagens de casos clínicos com presença 

lesões de cárie em diferentes estágios de severidade para que os dentistas 

realizassem o diagnóstico e o plano tratamento. O Grupo ICCMS tinha que realizar o 

diagnóstico e plano de tratamento de acordo com os critérios do ICCMS, e o Grupo 

Não-ICCMS de acordo com os critérios que eles já seguiam na rotina de consultas 

anteriormente ao estudo. No entanto, baseados nos conhecimentos adquiridos e 

experiências profissionais, neste dia após aula de cariologia, foi realizado uma 

discussão para padronização do sistema de avaliação e preenchimento de diagnóstico 

de cárie entre os profissionais desse grupo. 

O treinamento também foi composto por uma etapa de diagnóstico e plano de 

tratamento de cárie realizado em dentes naturais de um banco de dentes da FOUSP. 

Os dentes apresentavam variações clínicas de lesões de cárie em diferentes estágios 

de desenvolvimento. Para auxiliar no diagnóstico o ambiente possuía iluminação de 

refletor, seringa tríplice e sonda OMS (ball point).  
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Ao final de cada uma das etapas de calibração de diagnóstico por imagem e 

por dentes naturais foi feita discussão dos casos por um expert com os grupos ainda 

separados, o que foi importante para a padronização dos critérios de diagnóstico e 

plano de tratamento de acordo com cada grupo. 

Por último, com os dois grupos juntos, foi feita uma padronização e treinamento 

de como deveriam aplicar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de 

Assentimento. 

 

 

4.4 Inclusão da Amostra no Estudo 

 

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

 

 

 Crianças participantes do Programa Curumim do Sesc SP. 

 

 

4.4.2 Critério exclusão 

 

 

 Crianças cujos responsáveis não assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 

 Não obtenção do assentimento da criança 

 Crianças que apresentassem deficiência cognitiva, deficiência motora e 

alimentação via sonda. 

 

 

4.3.3  Estratégias de inclusão 

 

 

O número de crianças matriculadas no Programa Curumim de cada unidade do 

Sesc é limitado e varia de acordo com cada unidade. Todas as crianças do Programa 

Curumim de cada unidade foram convidadas para participar do estudo, e a fim de se 
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conseguir o maior número possível de crianças participantes, foi necessário o 

planejamento de estratégias de inclusão, onde cada unidade do Sesc tinha a opção 

de adotar estratégias de inclusão de acordo com a melhor adequação na rotina da 

unidade.  

Para isso foram padronizadas estratégias entre todas unidades, na tentativa de 

sanar dificuldades e avaliar a forma mais eficaz para captar o maior número possível 

de participantes. As estratégias foram classificadas em quatro formas de abordagem 

como descritas abaixo: 

 

1. Estratégia individual da unidade; a unidade elabora melhor estratégia para captar 

pacientes para o estudo. 

 

2. Reunião com os pais; reunião em que os dentistas explicaram aos pais sobre o 

estudo e entregam Termo de Consentimento. 

 

3. Triagem de riscos; dentistas triaram as crianças durante as atividades do 

Programa Curumim, e após a triagem um comunicado sobre a necessidade de 

atendimento da criança foi encaminhado para os pais. 

 

4. Reunião com os pais dos participantes do Programa; como rotina os instrutores 

do Programa Curumim fazem uma reunião com os pais dos participantes. Nessa 

reunião os instrutores além de explicar o funcionamento e as atividades do Program 

Curumim também explicavam que o presente estudo de saúde bucal estava sendo 

feito e convidavam pais e crianças para participarem.  

 

 

4.5 Protocolo de tratamento 

 

 

4.5.1 Grupo baseado no ICCMS (Grupo ICCMS)  

 

 

Esse grupo foi composto por quatro unidades do Sesc de diferentes regiões do 

estado de São Paulo: Pinheiros, Itaquera, Piracicaba e 24 de maio. Estas unidades 
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seguiram os critérios do ICCMS. Toda metodologia de avaliação de risco, diagnóstico 

de lesões, propostas de tratamentos e acompanhamentos para as quatro unidades 

que integraram esse grupo foram baseados nos critérios estabelecidos no Guia do 

ICCMSTM para Clínicos e Educadores (8) e possuem a seguinte sequência clínica: 

 

Determinação do risco de cárie do paciente 
 

 Foram coletados os seguintes dados para determinação do risco do paciente: 

 

a. História médica 

 

Foi avaliado o uso atual de medicamentos ou condições sistêmicas do paciente 

que possam causar hiposalivação. Os pacientes diagnosticados com hiposalivação 

foram automaticamente classificados como alto risco.  

 

b. Radiação de cabeça e pescoço 

 

Os pacientes submetidos à radioterapia para tratamento de câncer de cabeça 

e pescoço foram classificados como alto risco para o desenvolvimento de cárie por 

causa dos efeitos colaterais ou de sequelas do tratamento.  

 

c. Consumo de açúcar   

 

A alta ingestão de bebidas e alimentos açucarados é um fator de risco para o 

desenvolvimento de lesões de cárie. Para esta avaliação, um recordatório alimentar 

de 24 horas foi utilizado, nesse tipo de recordatório o dentista pergunta ao paciente 

sobre a alimentação feita um dia anterior da pesquisa (um dia de alimentação normal). 

A frequência de consumo de açúcar entre as refeições foi avaliada por meio de 

alimentos açucarados, considerando alto consumo quando a ingestão desses 

alimentos foi maior de quatro vezes entre as principais refeições por dia (Apêndice C). 
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d. Exposição ao flúor 

 

A baixa exposição de flúor também é um fator de risco. A exposição de flúor 

inadequada foi considerada quando o responsável relatou a não utilização de 

dentifrício fluoretado ou a utilização de dentifrício com concentração inferior a 

1000ppm de flúor durante a escovação da criança. 

 

e. Nível socioeconômico  

 

A avaliação da condição socioeconômica que a criança está inserida foi feita 

por meio da observação dos dados sobre grau de escolaridade do responsável e da 

estrutura domiciliar.  

 

Determinação do risco intraoral do paciente 

 

Durante o exame clínico foram observados os seguintes fatores de risco 

intraoral: 

 

a. PUFA  

 

Pacientes com presença de qualquer sinal clínico de PUFA (polpa exposta, 

ulceração, fístulas e abcessos) foi considerado alto risco. 

 

b. Experiência de cárie 

A presença de restauração foi considerada um fator de alto risco de cárie.  

 

c. Placa espessa e visível 

 

Presença de camada espessa e visível de biofilme foi um fator de risco de cárie. 

 

d. Dentes molares permanentes parcialmente erupcionados. 

 

Presença de dente molar (primeiro ou segundo) parcialmente erupcionado 

(sem contato com o antagonista) e sem presença de selante foi considerado alto risco. 
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e. Presença de hipoplasia ou defeito de esmalte; 

Presença de defeito de esmalte dificultando a remoção de placa foi considerado 

fator de risco. 

 

Critérios para definição do risco de cárie do paciente: 

 

 Baixo: sem nenhum dos fatores de risco apontados na investigação do 

paciente. 

 Moderado: um ou até dois fatores de risco que não seja experiência de cárie. 

 Alto: quando houve a presença de PUFA ou condição sistêmica que causasse 

hipossalivação, quando o paciente apresentou experiência de cárie 

(restaurações), ou então, a combinação de três ou mais fatores risco. 

 

 

Detecção de lesões de cárie e sua atividade 

 

Para a detecção das lesões de cárie o sistema utiliza os códigos combinados 

do International Caries Detection and Asessment System (ICDAS) (7,76). O exame 

visual e tátil de todas as superfícies dentais completas, previamente limpas, foi 

realizado sob a luz de um refletor, e após secagem com seringa tríplice avaliou-se os 

critérios do ICDAS, descritos no Quadro 4.1.  
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Quadro 4.1 - Definição das categorias de diagnóstico de cárie do ICCMS 

 

 

Fonte: ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators (2014, p. 19) (8) 

 

 

Para avaliação da atividade de lesão de cárie foram avaliados os aspectos 

clínicos baseados nas modificações dos critérios de Nyvad (77,78) e critérios Ekstrand 

(79,80). Esses aspectos clínicos incluem: visual (brilhante ou opaco/branca ou 

marrom), sensação tátil (rugoso ou liso), localização (se está em área de acúmulo de 

placa ou não). 

  

Códigos ICDAS 

associados?? 

Sinais Clínicos 

 

0 

Superfícies Sadias 

Defeitos de esmalte, manchas extrínsecas ou intrínsecas, manchas de 

fluorose, abrasão, atrição ou erosão; superfícies que mesmo após breve 

secagem não apresentam nenhuma alteração na translucidez do esmalte 

(nenhuma mancha branca ou acastanhada). 

A 

Estágio Inicial de 

cárie 

(Códigos 1 e 2) 

Após breve secagem, mostram opacidade branca ou acastanhada não 

condizente com a categorização de superfície hígida; sulcos pigmentados 

restritos ao fundo das fossas e fissuras. 

Opacidades, manchas brancas ou acastanhadas vistas mesmo em 

dente úmido 

B 

Estágiomoderado 

de cárie 

(Códigos 3 e 4) 

 

Descontinuidade de superfície sem exposição de tecido dentinário 

(microcavidade restrita ao esmalte). 

Sombreamento da dentina subjacente (sombreamento de coloração 

azulada, acinzentada ou marrom) 

C 

Estágio severo de 

cárie 

(Códigos 5 e 6) 

Cavidade com exposição de dentina em extensão menor do que 

metade da superfície acometida. 

Cavidade mais extensa, envolvendo mais da metade da superfície 

dentária 
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- Radiogradias interproximais  

 

Para auxiliar no diagnóstico de lesões de cárie, também foram realizadas duas 

radiografias interproximais iniciais. Caso houvesse a presença de algum aspecto 

radiográfico relevante para cárie dentária, os índices clínicos e radiográficos 

combinados do ICCMS (Apêndice D) eram utilizados para a definição do diagnóstico 

das lesões de cárie. 

 

Decidir um plano de atenção personalizado para o paciente 

 

A análise de risco de cárie do ICCMS avalia a probabilidade do surgimento de 

novas lesões de cárie ou progressão da lesão, e com base nisso classifica-se o estado 

de risco do paciente em baixo, médio ou alto. Os critérios para avaliação de risco são 

combinados em uma matriz como mostrada no quadro abaixo: 

 

Quadro 4.2 - Matriz de probabilidade de risco de caries do ICCMS 

 

Fonte: Adaptado de ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators (2014, p. 25) (8) 

 

 

Ausência de lesão 

de cárie ativa 

Lesões ativas em 

estágio inicial 

Lesões ativas em 

estágio moderado ou 

severo 

 

Risco baixo 

 

 

Probabilidade 

Baixa 

 

Probabilidade  

moderada 

 

Probabilidade 

moderada 

Risco 

moderado 

 

 

Probabilidade 

Baixa 

 

Probabilidade 

moderada 

 

Probabilidade 

Alta 

 

Risco alto 

 

Probabilidade 

moderada 

 

Probabilidade 

Alta 

 

Probabilidade 

Alta 
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Após definir a probabilidade de risco individual do paciente, o sistema 

apresenta o elemento manejo para o cuidado individual da cárie, indicando também o 

grau de evidência dos procedimentos, como mostra a figura 4.2. 

 

Figura 4.2- Manejo dos fatores de risco do paciente de acordo com ICCMS. 

 

 
SIGN= Scottish Intercollegiate Guidelines Network (81)  

GRADE = Grau de recomendação (81) 

 

Fonte: Adaptado de  ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators (2014, p. 29) (8) 

 

 

Foi realizado também um plano de tratamento individual para cada lesão de 

cárie de acordo com a sua classificação, seguindo as recomendações do guia do 

ICCMS. Recomendações de tratamento das lesões de cárie coronais em dentes 

permanentes foram dadas então da seguinte forma: 
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Tabela 4.1- Tratamento individual de lesões em dentes permanentes de acordo com ICCMS. 

 

Estagio da lesão Oclusal Proximais 
(mesial-distal) 

Superfícies lisas 

Sadio Prevenção baseada no risco 

Inicial inativa Sem tratamento especifico para lesão 

 
 
 
 

Iniciais ativas 

Aplicação tópica de flúor (SIGN 1---) 
Higiene bucal com dentifrício fluoretado (>1000 ppm) (SIGN 1---) 

Remoção mecânica do biofilme (SIGN 3) 

TNO: Selante resinoso 
ou ionoméricos 
(SIGN 1+,2--) 

TNO: selantes 
resinosos/infiltrantes 

(SIGN 2--) 

 

Moderada inativa TOPD caso torne zona 
de retenção (SIGN 1---) 

TOPD por razões estéticas 
(SIGN 1---) 

Moderada 
ativa 

 

TNO: com selantes 
resinosos (SIGN 2+) 

TNO: quando não há 
cavitação 

TOPD: quando há 
cavitação 

(SIGN 1---) 

 
TOPD 

(SIGN 1---) TOPD 
(SIGN 1---) 

 
Severa inativa 

TOPD (se a lesão for 
em área de retenção de 
placa ou esteticamente 
inaceitável) (SIGN 1---) 

 
TOPD 

(SIGN 1---) 

Severa ativa TOPD 
(SIGN 1---) 

   TNO= tratamento não operatório TOPD=tratamento operatório com preservação dental. 

 

Fonte: Adaptado de ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators (2014, p. 31) (8) 

 

 

Recomendações de tratamento para lesões de cárie na dentição decídua 

dependem do nível de cooperação da criança e o tempo restante para a esfoliação. A 

tabela 4.4 mostra a matriz de recomendações adequadas para dentição decídua: 
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Tabela 4.2-  Tratamento individual de lesões em dentes decíduos de acordo com ICCMS. 

 

Estágio da 
lesão 

Oclusais Proximais (mesial-distal) Superfícies lisas 

Sadio Prevenção baseada no risco 

Inicial ativa 

TNO: flúor tópico aplicado clinicamente; verniz fluoretado recomendada para crianças 
≤ 6 anos (SIGN 1---) 

TNO: Selantes base 
resina ou ionômero 

(SIGN 1+/ 1---) 

TNO: Selantes base 
resina ou ionômero (SIGN 

1+/ 1---) 

TNO: Selantes base 
resina ou ionômero (SIGN 1+/ 

1---) 
TNO: Higiene bucal com dentifrício fluoretado (1450 ppm) desde o primeiro dente 

erupcionado com supervisão até 8 anos de idade (SIGN 1---) 
 

Inicial 
Inativa 

Sem tratamento especifico para a lesão (SIGN 1---) 

 
 
 

Moderada 
ativa 

TNO: Selante resinoso 
(SIGN 2+) 

 
TNO: Selante resinoso (SIGN 

2+) 
TNO: Se o selante não 
for viável (dificuldade 
isolamento) opção uso 
de coroas sem preparo 

no dente (como 
Técnica Hall). 

 

Determinar a presença de 
cavidade: 

 
- Sem cavidade: TNO. 

 
- Se houver cavidade; TOP 

(SIGN 2+) 

TNO: Se o selante não for 
viável (dificuldade isolamento) 

opção uso de coroas sem 
preparo no dente (como Técnica 

Hall). 
 

 
TOP: incluindo uso de 

coroas (SIGN 1---) 
 

TOP: incluindo uso de coroas 
(SIGN 1---) 

Moderada 
Inativa 

TOPD se a lesão é uma área de retenção de placa ou a área é esteticamente inaceitável 
(SIGN 1---) 

Severa ativa 
TOPD: incluindo uso de coroas (SIGN 1---) 

Se o manejo restaurador não for possível, considere (Técnica de Hall ou extração) 
(SIGN 1---) 

Severa 
inativa 

TOPD se a lesão é uma área de retenção de placa ou a área é esteticamente inaceitável 
(SIGN 1---) 

TNO= tratamento não operatório TOPD=tratamento operatório com preservação dental    

 

Fonte: Adaptado de ICCMS™ Guide for Practitioners and Educators (2014, p. 32) (8) 

 

Foi considerada também, a autonomia do profissional escolher qual a melhor 

intervenção clínica a ser realizada dentro das opções de tratamento que o sistema 

apresenta. Dessa forma após realizar o plano de tratamento, o profissional registrou 

qual o motivo de sua escolha. O profissional devia registrar o código que justificasse 

a sua escolha em cada procedimento escolhido, tais códigos foram determinados de 

acordo com as seguintes justificativas (Quadro 4.3): 
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Quadro 4.3- Códigos indicativos da motivação da escolha profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

Os intervalos de retorno das consultas foram agendados de acordo com o risco 

de cada paciente: 

 Risco baixo: retorno de um 1 ano. 

 Risco moderado: retorno de 6 meses. 

 Risco alto: retorno de 3 meses. 

 

 

4.5.2 Grupo baseado na experiência profissional (Grupo Não-ICCMS) 

 

 

As unidades que pertenciam ao grupo que seguiu os critérios definidos pelos 

dentistas profissionais do Sesc, é composto pelas unidades: Belenzinho, Interlagos, 

Bom Retiro e Jundiaí. Estas unidades possuíram a seguinte sequencia clínica: 

 
Diagnóstico de Cárie 

 

 Por meio da experiência profissional e da prática clínica já adotada pelo 

Sesc, e também após todos examinadores assistem aulas sobre atualização a 

respeito da cárie dentária (sem o conhecimento da metodologia do ICCMS), os 

dentistas do Sesc criaram seu próprio método de avaliação, resultando nos seguintes 

critérios: 

 

  

Códigos Motivação da escolha 

A Evidência científica  

B Preferência profissional 

C Simplicidade da técnica/ técnica menos invasiva 

D Escolha do paciente 

E Impossibilidade de realização de outras opções 

F Outras situações (escrever por extenso) 
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Quadro 4.3- Critérios de diagnóstico de cárie criado por profissionais do Sesc (Grupo Não-ICCMS) 

 

Critérios Características Siglas 

 

Profundidade 

em esmate E 

em dentina D 

 

Cavidade 

Cavitada C 

não cavitada NC 

 

Atividade 

 

Ativa A 

Inativa I 

 

Fonte: Programa Curumim (71) 

 

 

Nesse grupo, somente foi realizado o exame radiográfico para auxiliar o 

diagnóstico de cárie caso o profissional julgasse necessário.  

 

Atendimento clínico 

 

Os atendimentos clínicos foram compostos por tratamentos não operatório e 

tratamento operatório. Nesse grupo não havia indicações de tratamentos por face, 

como havia no Grupo ICCMS, nesse caso os profissionais escolhiam os tratamentos 

conforme as suas experiências clínicas, mas da mesma forma que no outro grupo, os 

profissionais também tinham que relatar o motivo do tratamento escolhido. A 

motivação da escolha dos tratamentos também devia ser registrada por meio da 

classificação de códigos, idênticos aos citados anteriormente, indicados no quadro 

4.3. 
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Retornos  

 

 O agendamento dos retornos nesse grupo foi indicado conforme a demanda 

de matrícula de crianças das unidades, que ocorre uma vez por ano, dessa forma as 

consultas para nova avaliação são reagendadas anualmente de acordo com 

cronograma das unidades do Sesc, não seguindo a determinação de intervalo 

especifico para cada grupo de risco de cárie, como preconiza o grupo que segue o 

ICCMS. 

 

 

4.6 Qualidade De Vida Relacionada À Saúde Bucal (QVRSB) 

 

 

Ambos os grupos de estudo utilizaram a versão Brasileira do instrumento B-

ECOHIS (Brazilian version of the Early Childhood Oral Health Impact Scale) (82) para 

mensurar a QVRSB das crianças do estudo (Apêndice E). O questionário avalia a 

percepção de pais sobre a QVRSB dos filhos e contêm 13 questões; entre elas há 

questões que avaliam o impacto da intervenção na qualidade de vida da criança, da 

família e também o impacto financeiro. O profissional treinado para leitura e entonação 

aplicavam pessoalmente o questionário ao responsável durante o atendimento da 

primeira consulta. 

 

 

4.7 Avaliação por examinador externo 

 

 

Monitoramento da avaliação do desfecho principal, será feita periodicamente, 

por examinadores externos treinados e calibrados para a avaliação da incidência de 

cárie nas unidades após um ano do início do atendimento clínico do estudo, eles serão 

cegos para qual tipo de intervenção que as unidades avaliadas foram submetidas. 

Os examinadores externos passaram por atividades laboratoriais e clínicas, e 

foram devidamente treinados e calibrados para avaliação clínica do ICDAS.  
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4.8 Avaliação Do Custo 

 

 

Foi registrado pelos profissionais a quantidade de todos os materiais utilizados 

em cada procedimento e o tempo também foi cronometrado pelo operador em cada 

consulta (Apêndice F), com o objetivo de avaliar os custos econômicos e de custo-

efetividade das intervenções. 

 

 

4.9 Avaliação da percepção do profissional 

 

 

Além do profissional reportar a sua preferência diante do tratamento clínico, 

também foi pedido que eles respondessem formulários online, por meio da plataforma 

do Google Forms. Esses formulários foram compostos por perguntas direcionadas 

sobre as principais ocorrências e sobre a sua percepção de desempenho. Além disso 

havia perguntas para conhecer quais seriam os pontos positivos e negativos em 

relação a participação e desenvolvimento do estudo, por meio de respostas 

dissertativas. Esses questionários foram respondidos durante a primeira etapa do 

estudo, após os primeiros dois meses, e após seis meses. 

 

 

4.10  Análise dos dados 

 

 

Após a inclusão de todos os participantes exigidos pelo cálculo amostral, todos 

os dados serão analisados utilizando o programa estatístico STATA 9.0 (StataCorp. 

CollegeStation, TX, USA). Para todas as análises irá se adotar um nível de 

significância de 5%.  

Serão indicadas as análises descritivas para resumir as variáveis: 

características clínicas do estudo no baseline, com o intuito de avaliar a amostra 

estudada e entender quão comparáveis são os grupos no início do estudo. Medidas 

de tendência central serão apresentadas para os desfechos expressos em variáveis 

discretas, como o QVRSB. A magnitude da mudança nos intervalos será determinada 
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pelo cálculo do tamanho de efeito. O teste qui-quadrado e regressão logística também 

serão utilizados para avaliar as diferenças entre as variáveis. 

Para calcular o custo profissional usaremos os cálculos prévios de Floriano et 

al. (83) (de maneira que o tempo gasto em cada sessão foi convertido em horas e 

multiplicado pela renda média do dentista por hora. Para calcular o custo do 

procedimento, será considerado o custo variável (a eletricidade e depreciação de 

equipamento) e o custo dos materiais envolvidos (84,85). Para o cálculo da 

depreciação dos equipamentos (periféricos cadeira odontológica e instrumental), 

utilizaremos novamente o cálculo realizado por Floriano et al. (2013) (83), que 

considera os seus custos, a vida de cinco anos e um uso mensal de 160h com um 

valor por hora estimado de $1,81. Os preços serão inferências do valor de mercado, 

sendo atualizados durante o tempo do estudo 

.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Os resultados apresentados são referentes as crianças que foram incluídas no 

estudo a partir de Novembro de 2017 e obtiveram alta temporária até dia 15 de 

Setembro de 2018, pois nova consulta de acompanhamento foi marcada. 

O treinamento dos examinadores só pôde ser realizado em Outubro de 2017 

após a assinatura do termo de aditamento para a parceria entre o Sesc e a USP e a 

aprovação do estudo pelo Comitê de Ética. Portanto, o início da inclusão da amostra 

do estudo foi realizado entre final de Outubro e começo de Novembro. Sendo que em 

algumas unidades as inclusões só começaram efetivamente no início de 2018 devido 

ao período de férias dos profissionais ou pelo fato de algumas unidades ainda não 

terem iniciado o Programa Curumim. 

Vale ressaltar que até o momento do depósito da presente dissertação, foram 

incluídas 306 crianças, o que corresponde a 66,5% da amostra total.  

Os dados serão apresentados em três tópicos de acordo com os objetivos 

estabelecidos: estudo epidemiológico, decisão de tratamento e percepção 

profissional. 

 

 

5.1.  Estudo Epidemiológico 

 

 

5.1.1. Prevalência 

 

 

A prevalência de cárie dentária em escolares participantes do programa social 

do Sesc está expressa na tabela 5.1. Importante ressaltar que o critério adotado para 

a presença de lesão de cárie dentária incluiu lesões iniciais, moderadas e severas. 
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Tabela 5.1 – Distribuição do número e porcentagem de crianças acometidas por cárie dentária incluindo 
lesões iniciais, moderadas e severas de acordo com a idade 

 

 Crianças 

Idade Com cárie Sem cárie TOTAL 

 N° % N° % N° % 

7 17 5,6 19 6,2 36 11,8 

8 51 16,7 17 5,6 68 22,2 

9 34 11,1 9 2,9 43 14,1 

10 55 18,0 19 6,2 74 24,2 

11 40 13,1 17 5,6 57 18,6 

12 21 6,9 7 2,3 28 9,2 

TOTAL 218 71,2 88 28,8 306 100 

 

Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72) 

 

Observa-se uma alta prevalência de crianças com pelo menos uma lesão de 

cárie inicial, moderada ou severa na população estudada (71,2%) e mais concentrada 

em crianças na faixa de idade entre os 8 e 11 anos. 

Com a finalidade de avaliar a prevalência de cárie dentária levando em 

consideração somente as lesões cavitadas em dentina, foi feita uma tabela em que as 

lesões iniciais e moderadas não foram consideradas como lesões de cárie, o que 

permite uma comparação direta com o índice ceo-d/CPO-D preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde. 
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Tabela 5.2 - Distribuição do número e porcentagem de crianças acometidas por cárie dentária cavitada 
em dentina de acordo com a idade 

 

 Crianças 

IDADE Sem cárie Com cárie TOTAL 

 N° % N° % N° % 

7 31 10,1% 5 1,6% 36 11,8% 

8 45 14,7% 23 7,5% 68 22,2% 

9 29 9,5% 14 4,6% 43 14,1% 

10 57 18,6% 17 5,6% 74 24,2% 

11 43 14,1% 14 4,6% 57 18,6% 

12 24 7,8% 4 1,3% 28 9,2% 

TOTAL 229 74,8% 77 25,2% 306 100,0% 

 
Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72) 

 

Como esperado, quando se considera exclusivamente o diagnóstico de lesões 

cavitadas em dentina, a prevalência de crianças com cárie fica menor, representando 

apenas 25,2% da amostra. 

 

 

5.1.2  Severidade 

 

 

A fim de conhecer a severidade das lesões de cárie dentária que acometeram 

os escolares participantes do programa social, as lesões presentes foram avaliadas 

de acordo com o número de superfícies envolvidas, o estágio de desenvolvimento e a 

respectiva atividade.  
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Tabela 5.3- Distribuição do número e porcentagem de superfícies acometidas de acordo com os 
estágios de desenvolvimento e atividade das lesões de cárie em escolares participantes 

 

Estágios de 
desenvolvimento da  

lesão de cárie 

Superfícies 
TOTAL 

Ativas Inativas 

N % N % N % 

Inicial 292 35,2 538 64,8 830 62,6% 

Moderado 165 56,7 126 43,3 291 22,0% 

Severo 192 94,1 12 5,9 204 15,4% 

Total 649 100 676 100 1325 100% 

 

Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72) 

 

Observa-se na amostra estudada que as crianças apresentavam mais lesões 

de cárie iniciais e uma porcentagem maior dessas lesões iniciais foi classificada como 

inativa (64,8%). 

Em relação as lesões cavitadas (moderadas e severas), nota-se predomínio de 

lesões ativas. Vale ressaltar que as lesões severas, que são as lesões cavitadas em 

dentina, com sinal de atividade apresentaram uma alta prevalência de 94,1%. 

 
 
5.3. Decisão de tratamento 

 

 

A partir do diagnóstico das lesões de cárie que foi feito considerando o estágio 

de desenvolvimento e atividade, foram determinadas a necessidade e a decisão de 

tratamento a ser realizado. 

As opções poderiam ser não tratamento da superfície, ou caso a opção fosse 

realizar o tratamento da lesão, os tipos de tratamento poderiam ser não operatórios 

(aplicação tópica de flúor, verniz ou gel, e a realização de selante) e operatórios 

(restaurações, exodontia e endodontia).  
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Tabela 5.4 – Distribuição do número e porcentagem de superfícies acometidas de acordo com a 
decisão de tratamento das crianças participantes 

 

Plano de Tratamento 
Superfícies  

N. % 

Nenhum 878 66,3 

Não Operatório 172 13,0 

Operatório 275 20,7 

Total 1.325 100 

 

Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72) 

 

 

É possível observar na tabela 5.4, uma baixa porcentagem de tratamento não 

operatório (13,0%), e nota-se, a preferência por realização de nenhum tratamento 

(66,3%), o que pode estar relacionado a alta prevalência de lesões iniciais sem 

atividade (64,8%) como destacado na tabela 5.3. 

Levando em consideração a presença das 292 lesões de cárie iniciais ativas 

houve interesse em conhecer quais seriam as principais formas de tratamento 

escolhidas pelos operadores. Os resultados podem ser observados na tabela 5.5. 

 

 
Tabela 5.5-  Distribuição e porcentagem do número de superfícies acometidas por lesões iniciais ativas 

de acordo com a decisão de tratamento 
 

Plano De Tratamento Realizado TOTAL % 

Nenhum 

Flúor tópico 

Selante 

Restauração resina 

Restauração CIV 

TOTAL 

164 

92 

27 

6 

3 

292 

56,2 

31,5 

9,2 

2,1 

1,0 

100 

 

Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72)  
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É possível evidenciar entre os procedimentos não operatórios realizados em 

lesões iniciais ativas, a alta frequência de realização do procedimento de aplicação de 

tópica de flúor, como mostra a tabela 5.5. 

Por outro lado, quando se considerou somente as lesões moderadas e severas, 

também houve interesse em conhecer quais seriam as principais formas de 

tratamento escolhidas pelos operadores. Os resultados podem ser observados na 

tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 - Distribuição do número de superfícies acometidas por lesões cavitadas de acordo com a 
decisão de tratamento 

 
 
Plano de tratamento realizado Lesões B Lesões C 

Restaurações com resina 98 83 

Restaurações com CIV 

Restauração com CIV e resina 

Restauração com amalgama 

Selante 

Flúor tópico  

26 

0 

2 

60 

2 

20 

6 

1 

0 

0 

Capeamento direto com CAOH 0 5 

Endodontia 0 8 

Exodontia 

TOTAL 

3 

191 

14 

137 

 

Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72) 

 

 

Entre as lesões cavitadas em esmalte (lesões B) e em dentina (lesões C), 

percebe-se que foi encontrada uma alta preferência por restaurações com resina 

composta em ambos os tipos de lesão, bem como restaurações em ionômero de vidro 

(CIV), salientando também as realizações de selantes, procedimento não operatório, 

em superfícies com lesões de cárie moderadas. 
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5.3 Percepção profissional 

 

 

A percepção profissional foi avaliada de acordo com as respostas dos 

examinadores ao formulário online, quando perguntados se houve melhora no 

desempenho clínico após o início do estudo. Esse questionamento foi feito em dois 

momentos, aos 2 meses e aos 6 meses após o início do estudo. 

 

Tabela 5.7 -  Distribuição do número e porcentagem da percepção de melhora de desempenho clinico 
dos examinadores de acordo com os grupos de estudo e tempo de estudo 

 

 

GRUPOS 

Examinadores 

2 meses 6 meses 

Sim Não Sim Não 

n. % n. % n. % n. % 

ICCMS 7 100 0 0 7 100 0 0 

Não-ICCMS 6 85,7 1 1 7 100 0 0 

 

Fonte: Programa Curumim do Sesc SP (72) 

 

 

É notório o predomínio de respostas que indicaram melhora do desempenho, 

representando 85,7% dos examinadores que responderam de cada grupo, como 

mostra a tabela 5.10. E após seis meses, nota-se uma taxa de 100% de percepção 

de melhora do desempenho (tabela 5.7) 

Questões direcionadas em perguntas abertas, aplicadas nos formulários, que 

pedia para indicar os motivos de melhora no desempenho e os pontos positivos e 

negativos do estudo, definiram as duas categorias exploradas. A partir de tais 

respostas, foi realizada a análise de conteúdos (86), e definiu-se então subcategorias 

com parâmetro de análise do tipo frequenciamento (87), tais subcategorias foram 

montadas por conteúdos que foram repetidos três ou mais vezes entre as respostas, 

e foram relacionadas por grupos como mostradas a tabela 5.12 e na tabela 5.13. 
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Foram descritos também trechos de respostas relevantes para expressar os 

conteúdos explorados. 

 
 
Tabela 5.8 - Frequência de aparecimento dos conteúdos nas respostas dos examinadores do grupo 

que segue critérios do ICCMS de acordo com as categorias 
 
 

Categorias Subcategorias* Frequência 

 
 
 

%       

Examinadores 

( n=7) 

Registros 

 

 
 
 
 
 

Pontos 
positivos 

Diagnóstico 

 

 

Protocolos  e 

padronização 

7 

 

 

5 

71,42 

 

 

42,85 

“melhor diagnóstico e a 

possibilidade acompanhamento 

do paciente” 

“padronização de diagnóstico e 

tempo de retorno dos 

pacientes.” 

 

 Acompanhamento 

dos paciente 

 

4 

 

 

42,85 “ter uma visão mais apurada 

(atualizada) dos processos de 

avaliação de cárie.” 

 Atualização de 

conhecimentos 

 

3 42,85 “Protocolo de atendimento e 

atualização sobre diagnóstico 

de cárie” 

 

 

 

Pontos 

Negativos 

Tempo 

 

 

       Formuláríos e 

fichas clínica 

 

 

Faltas 

3 

 

 

5 

 

 

3 

42,85 

 

 

57,14 

 

 

28,57 

“Tomada do tempo de 

cadeira, preenchimento de 

mais fichas” 

 

“como ponto negativo a 
demanda com as fichas e 

anotações de dados” 
 
 

“dificuldade de controlar as 
faltas” 

*Conteúdos repetidos mais que 3 vezes 

 

Fonte: a autora 
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5.9- Frequência de aparecimento dos conteúdos nas respostas dos examinadores do grupo que não 
segue o ICCMS de acordo com as categorias 

 

*Conteúdos repetidos mais que 3 vezes 

 

Fonte: a autora 

 
 

Foram avaliadas as respostas de todos os dentistas examinadores que 
responderam os formulários, contando com exclusão de examinadores que não 
responderam, como o fato da saída de um examinador do Grupo ICCMS, e a não 
resposta de um examinador do grupo Não-ICCMS. 
 

 
Categorias 

 
Subcategorias* 

 
Frequência 

 

% 
Examinadores 

( n=7) 

 
Registros 

 

Pontos 
positivos 

Atualização de 
conhecimentos 

 

4 
 
 

42,85 
“Atualização e ajudar a 

compilar informações que 
serão relevantes para 

novas diretrizes” 
 

“Poder compartilhar ciência 
odontológica” 

 
 Contribuição 

científica 
3 42,85 “Contribuir com a ciência e 

com a sociedade” 

 
 
 

Pontos 
Negativo 

 

Tempo 

 

Formulários e 

fichas clínica 

 

3 

 

 

6 

 

42,85 

 

 

57,14 

 
”Tempo restrito para 
preenchimento dos 

formulários a cada consulta 
” 
 

“Muitas fichas para 
preencher, dificulta um 

pouco a administração do 
tempo”. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo da dissertação será apresentado em tópicos, com intuito de 

melhorar o entendimento do leitor. 

O presente estudo é um ensaio clínico randomizado (ECR), que tem como 

objetivo principal avaliar a efetividade do ICCMS na prevenção de cárie dentária. No 

entanto, para avaliar esse desfecho principal, o estudo requer um tempo de 

acompanhamento de pelo menos dois anos dos pacientes, que é a quantidade de 

tempo demonstrada como possível para avaliar as progressões de lesões de cárie em 

dentes decíduos, mesmo considerando lesões iniciais (74). 

Importante esclarecer que a implementação do estudo só foi possível em 

Outubro e Novembro de 2017 e até o momento de entrega da dissertação 

transcorreram apenas 12 meses. Frente ao exposto, não foi possível apresentar 

resultados relacionados ao desfecho principal, portanto optou-se nesse momento em 

descrever os dados da fase de implementação desse ensaio clínico.  

 
 

6.1. Prevalência e Severidade das Lesões de Cárie 

 

 

Durante essa etapa de implementação do estudo foram encontrados dados 

epidemiológicos relevantes.  

Inicialmente, a prevalência encontrada de 71,2% de crianças de 7 a 12 anos de 

idade com lesões de cárie dentária pode ser considerada muito alta quando 

comparada à prevalência de 47,7% de crianças aos 12 anos de idade do Município 

de São Paulo (26). 

No entanto essa significativa discrepância entre as prevalências pode ser 

justificada pelo uso de diferentes critérios de diagnóstico (88). Enquanto que para 

crianças do estudo foram utilizados os critérios de diagnóstico do ICDAS, que leva em 

consideração a presença de lesões iniciais, para as crianças da amostra do Estudo 

do SB Brasil foram utilizados os critérios de diagnóstico do CPO-D que não leva em 

consideração a presença de lesões iniciais e avalia somente a presença de lesões 

com cavitação visível acometendo dentina (26). 
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Quando no presente estudo foram avaliadas somente as lesões cavitadas em 

estágios mais severo, a prevalência de cárie que era 71,2% passou a ser 25,2%. Isso 

permitiu observar que a prevalência de cárie em escolares participantes do programa 

social do Sesc era comparativamente inferior a prevalência de 47,7% de cárie em 

crianças de 12 anos moradoras do Município de São Paulo (26), quando os critérios 

de diagnóstico utilizados eram similares. 

A prevalência de cárie dentária encontrada no início do estudo indica a 

necessidade de identificar fatores de risco presentes e realizar melhor 

acompanhamento desses pacientes, como parte de estratégias que utilizam 

programas preventivos baseados no risco (44,48,89), indicando dessa forma, 

menores intervalos de retornos para os pacientes que o possuem maior probabilidade 

de desenvolver cárie. 

Vale ressaltar que para o diagnóstico de cárie do grupo ICCMS foi utilizado o 

critério do ICDAS e para o grupo Não-ICCMS, o critério utilizado foi muito similar ao 

ICDAS, somente se diferenciando no preenchimento dos escores. 

Para conhecer a severidade da cárie dentária, foram coletados dados do 

estágio de desenvolvimento e da atividade das lesões presentes.  Pode-se observar 

que a maioria das lesões estavam no estágio de desenvolvimento inicial também 

conhecidas como lesões de “mancha brancas”. Muito embora alguns estudos 

questionem a necessidade de diagnosticar tais lesões incipientes, esse tipo de 

diagnóstico pode contribuir para que profissionais orientem estratégias preventivas de 

progressão da lesão e consequente cavitação (90,91). 

Em relação à atividade das lesões de cárie pode-se observar que enquanto a 

maioria das lesões iniciais encontradas eram inativas a maioria das lesões cavitadas 

encontravam-se ativas.  Essa informação é importante para avaliar o impacto de 

intervenções relacionadas a atividade da lesão (92,93). Ou seja, lesões iniciais ativas 

apresentam maior risco de progressão (94) e são mais propensas a progredir do que 

as inativas após 2 anos (95). Dessa forma a atividade da lesão de cárie pode ter 

influência direta na decisão de tratamento a ser tomada. 
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6.2 Decisão de Tratamento 

 

 

Em posse da informação da distribuição das lesões de cárie de acordo com os 

respectivos estágios de desenvolvimento e atividade foi possível conhecer as 

decisões de tratamento tomadas pelos dentistas nessa primeira fase de 

implementação, que tinha por objetivo recuperar a saúde bucal das crianças 

envolvidas no estudo.   

As decisões de tratamento para as lesões de cárie foram na maioria das vezes, 

não operatórias, o que pode estar relacionado com a alta prevalência de lesões 

iniciais. Observou-se também a escolha de métodos menos invasivos mesmo para 

lesões em estágios com moderada progressão, por exemplo, a escolha por uso de 

selantes, que tem indicação e eficácia na paralização da progressão de tais lesão de 

cárie (56,96). 

A intervenção não operatória mais frequentemente realizada foi a aplicação 

tópica de flúor, que normalmente é indicada para pacientes de alto risco (8). Muito 

embora aplicações tópicas de flúor em gel ou verniz sejam intervenções de alto custo, 

podem evitar tratamentos restauradores mais custosos (97). Embora a aplicação 

tópica seja uma preferência entre os profissionais, a escolha por utilização de 

dentifrícios fluoretados é mais eficaz para o controle da doença, além de ser mais 

custo efetivo (98). Dessa forma, pode se optar por utilizar somente medidas de 

orientação de higiene e reforço motivacional para os cuidados em casa. 

Para a maioria das lesões inativas foi indicada a não realização de nenhum 

tratamento, o que está de acordo com a literatura, pois a lesão está paralisada 

(99,100). Essa conduta evita a realização de possíveis sobretratamentos (101). 

Nos casos de lesões severas a maior parte das decisões de tratamento eram 

operatórias, independentemente da atividade da lesão. Isso se deve ao fato de que 

essas lesões severas possuem maior risco de progressão devido ao maior acúmulo 

de placa nessa região e necessidade de vedação dessas cavidades (55,56,102,103). 

Entre os tratamentos operatórios encontrados, observou-se maior preferência 

por restaurações em resina composta para lesões cavitadas, que também é indicado 
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como material de escolha em países europeus (104). Isto se deve ao fato que, a resina 

composta é considerada um material viável e com boa longevidade (105-107). 

Vale destacar também como alternativa para restaurações dessas lesões 

severas, a utilização do cimento de ionômero de vidro, principalmente para crianças. 

Esse material restaurador é recomendado em casos de dificuldade do controle da 

umidade (108) e pode prevenir novas lesões de cárie nas margens das restaurações 

(109). 

Contudo, é importante ressaltar que intervenções restauradoras não evitam o 

desenvolvimento de novas lesões de cárie. Quanto maior o risco de cárie do paciente, 

maior será a necessidade da realização de um plano de tratamento preventivo para 

possivelmente garantir eficácia e longevidade de tais procedimentos restauradores 

(107,110). Demonstra-se então a necessária adequação de estratégias e sistemas 

com planejamento de prevenção, como os que são baseados no risco, para o 

gerenciamento da doença cárie como um todo, não somente no tratamento curativo 

da lesão. 

 

 

6.8 Percepção profissional 

 

 
A fim de avaliar os principais pontos que influenciaram na implementação do 

estudo, foi realizada avaliação qualitativa dos profissionais que foram examinadores 

do estudo.  

Dessa forma a abordagem de uma análise qualitativa se faz importante para 

expressar a recepção e percepção de profissionais que utilizam determinadas 

intervenções (86). Tal coleta de dados foi importante para detectar possíveis 

intercorrências na implementação do estudo, avaliar o desempenho dos 

examinadores e propiciar melhorias quando necessário. 

Importante salientar, que todos os examinadores participantes do estudo 

relataram que o seu desempenho clínico melhorou após seis meses de participação. 
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Isso significa que as novas abordagens de coleta de dados apresentadas aos 

examinadores foram transformadoras para a prática clínica. 

Por outro lado, entre os principais pontos negativos encontrados em ambos os 

grupos, foi relatada a dificuldade com a grande demanda no preenchimento de fichas 

e formulários. No entanto, essa demanda é necessária para avaliação de critérios em 

estudos científicos e também em casos que se realiza uma avaliação mais completa 

do histórico do paciente para o diagnóstico, o que ocorreu nos dois grupos, mas 

principalmente no grupo do ICCMS, pois o sistema possui várias etapas de coleta de 

dados.   

Outro fato que certamente contribui para maior demanda de preenchimento de 

formulários foi a utilização de um critério de diagnóstico mais acurado (8). Se por um 

lado os profissionais ficaram motivados em realizar um diagnóstico de cárie mais 

detalhado, por outro lado houve maior tempo de consulta clínica.  

O maior tempo de consulta, decorrente da coleta de dados mais detalhada pode 

ser um dos fatores que contribui para o baixo índice de motivação e adesão de tais 

condutas na clínica, como demonstrado no estudo colombiano, em que examinadores 

consideraram as condutas do ICCMS relevantes, mas observou-se que alguns fatores 

podem culminar para a não utilização de tais práticas (66). 

Outro ponto importante de ser ressaltado, foi o relato de grande quantidade de 

falta dos pacientes, o que é difícil de se controlar em um estudo pragmático. Assim, o 

estudo perdeu um pouco de suas características pragmáticas nesse quesito, uma vez 

que os dentistas tiveram que realizar estratégias e tentativas de incentivo para que os 

pacientes não faltassem e realizassem o acompanhamento clínico (69,111), para que 

não ocorresse uma relevante perda amostral e comprometimento da análise de 

desfecho. 

A grande dificuldade encontrada no desenvolvimento do presente estudo está 

relacionada a um dos grandes impasses da diferenciação de estudos pragmáticos e 

explanatórios, que se dá pela necessidade de um alto nível de detalhamento para 

mensuração dos desfechos e seguimento da amostra para garantia da validade e o 

rigor metodológico de um ECR (111,112), em contraste com a realização de um 

estudo com a perspectiva de uma contexto prático, com mínimo controle, e 

profissionais com menor critério de treinamento e calibração para coleta de dados. É 
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necessário, dessa forma, encontrar o meio termo entre a extrapolação de dados para 

a prática e a confiabilidade metodológica dos resultados do estudo. 

Uma revisão de estudos clínicos demonstrou que muitos estudos esbarram nos 

desafios de inclusão da amostra necessária (113), e necessitaram fazer extensão da 

fase de inclusão, o problema mais comumente relatado com o recrutamento é o menor 

número de pacientes elegíveis durante essa fase, acontecendo muitas vezes o 

fenômeno denominado "Lei das Lasanhas", em que pesquisadores e clínicos 

invariavelmente superestimam o número de pacientes disponíveis para a participação 

no estudo (113,114), e indica-se que embora seja uma preocupação para o estudo, o 

sucesso em abordar a questão relativa a investigação pode ser mais relevante do que 

tal dificuldade. 

É importante ressaltar que 42,8%, dos dentistas que estavam inseridos no 

grupo com critérios estabelecidos pelo ICCMS, evidenciaram como ponto positivo, a 

determinação de protocolos e padronização de procedimentos, como os protocolos 

de indicação de risco e intervalos de retornos específicos. Esse fato concorda com a 

necessidade clínica apontada por estudos sobre a necessidade de um consenso 

efetivo na adequação de intervalos de acompanhamento (4,5,53). 

Em relação a outro quesito positivamente relatado pelos examinadores que 

seguiam o ICCMS, foi o acompanhamento dos pacientes, o que corrobora com as 

premissas do ICCMS, que indica a realização do monitoramento adequado das lesões 

de cárie e a revisão de planos de orientação e comportamento do paciente (8). Esses 

fatores são considerados de grande importância como estratégia de prevenção, uma 

vez que um maior acompanhamento pode evitar a necessidade de maiores 

intervenções operatória e complexidades, além de tratamentos mais onerosos ao 

paciente (115,116). 

Em ambos grupos, foi relatada a importância da atualização de conhecimentos 

para a uma melhor prática clínica, que pode ser justificada pela exposição de 

evidências e trocas de conhecimentos entre os profissionais durante a fase de 

treinamento e no decorrer do estudo, o que deixa evidente a importância de 

elaboração de estratégias que visem a quebra dos desafios na disseminação de 

conhecimentos e filosofias atuais de diagnóstico e manejo da cárie (9,66,67). 
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Considerações finais 

 

É de grande importância a realização de estudos de implementação de 

sistemas de prevenção de cárie, como o ICCMS principalmente em populações de 

crianças participantes de programas socioeducativos, como o presente estudo. Isso 

porque trata-se de uma amostra com diferentes extratos e condições sociais, visando 

dessa forma a necessidade atual de se elaborar intervenções em saúde para 

combater doenças crônicas como a cárie dentária (26,33,34) e diminuição das 

desigualdades em saúde e melhora no acesso a saúde bucal (26,30,31). 

Evidências sobre a eficácia e efetividade de intervenções para reduzir as 

desigualdades na saúde é escassa, devido a uma grande variedade de desafios 

científicos, metodológicos e políticos na implementação e avaliação de tais 

intervenções, além de necessitar de tempo suficiente para demonstrar seus efeitos 

(31), indicando possíveis dificuldades encontradas no seguimento de um estudo 

clínico, como o estudo presente. 

O estudo foi construído com base em evidências que mostraram que as 

estratégias do ICCMS são possíveis de serem aplicadas na prática clínicas (9,13), 

entretanto mostra-se necessário a exploração de mais estudos através de uma 

abordagem além de quantitativa, também qualitativa dos profissionais para avaliar as 

implicações de sua adesão para o manejo da cárie na clínica e a fim de encorajar 

atitudes dos dentistas e atualizarem seus conhecimentos em relação às práticas de 

medidas preventivas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos dados coletados na fase inicial do presente ECR, pode-se concluir 

que: 

- A prevalência de cárie foi baixa para o Município de São Paulo.  A severidade 

da maioria das lesões iniciais e severas eram respectivamente inativas e ativas. 

- Intervenções minimamente invasivas foram as decisões de tratamento mais 

escolhidas pelos profissionais. No caso de lesões iniciais a aplicação tópica de flúor 

foi a mais utilizada. Para lesões severas a restauração com resina composta foi a 

técnica mais empregada. 

- Participar de um estudo clínico faz com que os profissionais tenham uma 

autopercepção de melhora no seu desempenho clínico. 

- Os profissionais que utilizaram o ICCMS relataram ter sido capacitados para 

fazer melhor diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, e avaliaram 

positivamente a atualização e padronização de protocolos. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da presente pesquisa intitulada: “Efetividade 
do Sistema Internacional de Classificação e Manejo de Cárie (ICCMS) na incidência de cárie em 
escolares participantes do projeto social do Sesc SP” será realizada na Clínica Odontológica das 
unidades do Sesc SP, com participantes do Programa Curumim. 

1. Objetivo da pesquisa: Avaliar a efetividade do sistema (ICCMS) comparando 
diferentes estratégias de prevenção, sendo que um grupo de unidades utilizará os critérios do 
ICCMS, que é um sistema baseado em evidencias globais que realiza a avaliação de risco do 
paciente desenvolver cárie e com base nisso indica o tratamento para o paciente, e o grupo 
controle conduzirá a estratégia de prevenção seguindo os critérios e tratamentos estabelecidos 
pelo programa do Sesc (Serviço Social do Comércio). 

2. Procedimentos: Em ambos os grupos serão realizados procedimentos rotineiros tais 
como exame clínico bucal, limpeza dentária profissional, orientação sobre saúde bucal e 
tratamento restaurador quando houver necessidade. Também serão recolhidos dados sobre as 
condições de saúde bucal e socioeconômicos, no grupo que segue protocolos baseado no risco 
de cárie também será indicado a avaliação sobre dieta alimentar da criança e exame radiográfico 
na primeira consulta. O tempo despendido para tais procedimentos será de aproximadamente 60 
minutos por sessão. Será feito o monitoramento do participante da pesquisa por meio de consultas 
de acompanhamento clínico com intervalos que variam entre 1 a 12 meses, dependendo do 
grupo o intervalo de retorno poderá variar conforme o risco de cárie do paciente. Nos dois grupos, 
os critérios seguidos são seguros e aplicáveis para prevenção e nenhum dos participantes estará 
sendo prejudicado. Os pais serão convidados a responder um questionário sobre o impacto que 
as condições de saúde bucal da criança tem na  Qualidade de Vida.  

3. Risco e Benefícios: Este estudo se trata de exames odontológicos com procedimentos 
simples nos quais os profissionais terão todo cuidado, prevendo um risco de desconforto mínimo 
para o seu filho(a) durante os procedimentos. O exame radiográfico a ser feito apresenta risco 
mínimo inerente ao procedimento e serão tomadas todas as medidas de proteção para o 
paciente. Como benefício o seu filho(a) e você receberão informações sobre higiene bucal e dieta, 
limpeza dentária a cada retorno com o intuito de prevenir lesões de cárie durante os meses de 
acompanhamento clínico e tratamento restaurador quando houver necessidade. Além disso, os 
resultados do presente estudo contribuirão para maior conhecimento científico sobre prevenção 
de lesões de cárie. 

4. Custo: O responsável pelo participante da pesquisa não terá nenhum gasto para a 
realização da pesquisa já que tudo isso será fornecido gratuitamente pelos pesquisadores 
responsáveis. 

5. Sigilo: Não será revelada, sob nenhuma hipótese, a identidade do participante da 
pesquisa bem como de seu responsável, sendo que as informações fornecidas serão 
confidenciais e de conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis 

6. Informações adicionais: O responsável pelo participante da pesquisa terá a escolha 
em não participar da pesquisa, tendo a possibilidade de retirar seu consentimento 
posteriormente, sendo que não sofrerá nenhum prejuízo, nem penalidade e sem perder os 
benefícios descritos acima. Qualquer imprevisto decorrente da pesquisa será de 
responsabilidade dos pesquisadores, sendo ainda garantida indenização e assistência integral e 
imediata, de forma gratuita aos participantes da pesquisa pelo tempo que for necessário. 

As informações contidas neste documento são fornecidas pelos responsáveis desta 
pesquisa, Prof. Dr. Marcelo Bönecker e Gabriela Sá, ambos da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo (FOUSP). A pesquisadores responsáveis estarão à disposição para 
esclarecer qualquer dúvida e assistência no endereço: R. Professor Lineu Prestes nº 2227, 
telefone (11) 3091-7835 e no e-mail: gabriela.sa.oliveira@usp.br 

Os pesquisadores responsáveis gostariam de saber se o adulto responsável autoriza a 
utilização dos dados em outras pesquisas: 

( ) NÃO autorizo a utilização de dados em outra pesquisa. 
( ) SIM autorizo a utilização de dados em outra pesquisa. 
Para utilizar os dados em outra pesquisa o participante da pesquisa quer ser consultado: 
( ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa, desde 

que a nova pesquisa seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
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Este documento está sendo elaborado em 2 vias sendo uma do participante e outra do 

pesquisador responsável. 

Após ter sido informado e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelos 

pesquisadores, concordo que o meu filho(a): e eu 

participemos de forma voluntária desta pesquisa. 

 
 
Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa:    

 

Nome por extenso: DATA  _/  /  
 
 
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do 
representante legal para participação da pesquisa. 

 
Pesquisadores: 

 

  __ 
  

 
Prof. Dr. Marcelo Bönecker Gabriela Sá 

 
 

Qualquer dúvida sobre a ética da pesquisa entre em contato com o CEP-FOUSP - 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 
Paulo – Avenida Professor Lineu Prestes nº 2227 – 05508-000 – São Paulo – SP – 
Telefone (11) 3091.7960 – e- mail cepfo@usp.br. O horário de atendimento ao público e 
pesquisadores é: de segunda a sexta- feira das 9 às 12h e de 14 as 16h (exceto em 
feriados e recesso universitário). O Comitê é um colegiado interdisciplinar e 
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 
criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
(Resolução CNS nº 466 de 2012 
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APÊNDICE B – Termo de Assentimento do Menor 
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APÊNDICE C – Recordatório alimentar 
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APÊNDICE D – Classificação da avaliação radiográfica de acordo com o ICCMS 
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APÊNDICE E – Questionário de Qualidade de Vida 

 

Questionário de qualidade de vida 
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APÊNDICE F – Ficha para avaliação do custo 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 





 
 





107 
 

ANEXO B – Guia do Standard Protocol Items Recommendations for Interventional Trials (SPIRIT) 
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ANEXO C – Registro na plataforma ClinicalTrials.gov 

 

 


