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CORTEZ, T.V. Avaliação dos selantes resinosos e ionoméricos sob diferentes
condições de isolamento do campo operatório aplicados por estudantes de
graduação de Odontologia – Acompanhamento clínico de 12 meses.
A prevenção de cárie e paralisação de lesões incipientes têm sido alcançadas pela
utilização de selantes em dentes que apresentam sulcos profundos. Acredita-se que
o controle adequado da umidade da cavidade bucal seja primordial para que os
selantes apresentem maior durabilidade. No entanto, há escassez de estudos
clínicos longitudinais que correlacionem os materiais utilizados para os selantes e os
métodos para controle de umidade da cavidade bucal. Este estudo objetivou analisar
clinicamente os selantes resinosos e ionoméricos aplicados em dentes permanentes
por estudantes de graduação de Odontologia sob diferentes condições de
isolamento do campo operatório, pelo período de 12 meses. A análise dos selantes
foi realizada por 2 examinadores calibrados (kappa > 0,80), que acompanharam a
realização dos selantes pelos alunos. Foram selecionados 58 pacientes das
disciplinas de Dentística da FORP-USP que atenderam os critérios de inclusão
(idade média de 17,2 ± 5,2 anos). Nesses pacientes foram realizados selantes
ionomérico (Ketac Molar EasyMix, 3M) ou resinoso (Fluoroshield, Dentisply), com
diferentes materiais e condições de isolamento (absoluto ou relativo), em pelo
menos 1 dente posterior, totalizando 274 dentes. O critério USPHS (United States
Public Health Service) modificado foi utilizado nas análises, nos seguintes períodos:
inicial, após 3, 6, 9 e 12 meses da realização dos selantes. Os dados categóricos
ordinais foram analisados pelos testes de Mann-Whitney ou Friedman, considerando
5% de nível de significância. Não houve diferença entre os diferentes materiais
utilizados como selante (ionomérico ou resinoso) quanto aos critérios avaliados
(p>0,05). O tipo de isolamento do campo operatório influenciou na textura superficial
(p=0,0012) e na retenção (p=0,0023) dos selantes, sendo que os realizados com
isolamento relativo apresentaram maior rugosidade superficial e índice de
deslocamento. Não houve alteração significativa na coloração dos selantes (p>0,05)
e apenas uma lesão de cárie ativa em esmalte foi observada aos 9 meses. Concluiuse que, no decorrer de 12 meses de análise, os selantes mantiveram boa
estabilidade de cor e foram efetivos na prevenção de cárie, mesmo quando perdidos
parcial ou totalmente, independentemente do tipo de material (ionomérico ou

resinoso). O isolamento absoluto do campo operatório melhorou a lisura superficial e
retenção dos selantes.
Palavras-chave: Selantes, Estudo clínico, Cimento ionômero de vidro, Selante
resinoso, Cárie dentária.
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CORTEZ, T.V. Evaluation of resin-based and glass ionomer-based sealants
under different conditions of humidity control of oral cavity applied by dental
undergraduate students - A 12-month clinical trial
Caries prevention and inactivation of lesions have been achieved by the use of
sealants in teeth with deep fissures. The control humidity in the buccal cavity is
primordial to the success and durability of sealants. However, few longitudinal clinical
trials correlate the materials used to seal fissures and the methods to controls the
humidity of oral cavity, especially those performed by undergraduate students. This
study aimed to analyze the resin-based and ionomeric-based fissures sealants
applied in permanent posterior teeth by undergraduate students of Dentistry under
different conditions of intraoral humidity control for 12 months of follow-up. The
analysis was done by 2 calibrated examiners (kappa > 0.80), which monitored the
sealants placed by the students. Fifty-eight patients (mean age = 17.2 ± 5.2 years)
fulfilling the inclusion/exclusion criteria were selected in the discipline of Restorative
Dentistry (FORP-USP). In these patients, it were done the ionomeric (Ketac Molar
EasyMix, 3M) or resinous (Fluoroshield, Dentisply) sealants with different humidity
conditions (absolute or relative isolation of operatory field), in at least 1 posterior
tooth, totalizing 274 teeth. The modified USPHS (United States Public Health
Service) criteria was used in the analyzes, in the following periods: baseline, after 3,
6, 9 and 12 months. The categorical ordinal data were analyzed by the MannWhitney or Friedman tests, considering a 5% significance level. There was no
difference between the different materials used as sealant for the evaluated criteria
(p> 0.05). The type of humidity control (absolute or relative) influenced the superficial
texture (p=0.0012) and the retention of sealants (p=0.0023); roughness and sealant
displacement were greater for relative isolation with cotton rolls. There was no
significant change regarding sealant coloration (p> 0.05) and only one active caries
lesion in enamel was observed in the 9th month. It was concluded that, after 12
months of analysis, the sealants maintained good color stability and were effective in
preventing caries, even when partially or totally lost, regardless of the type of material
(resin-based and ionomeric-based). The absolute isolation of operatory field with
rubber dam improved surface roughness and retention rates of fissure sealants.

Keywords: Pit and fissures sealants, clinical study, glass ionomer cement, resinbased sealant, dental caries.
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A cárie dental é considerada uma das doenças intra-orais mais comuns,
causada pela ação bacteriana e diretamente influenciada pelos carboidratos
fermentáveis da dieta (sacarose-dependente) (Moynihan et al., 2016; Himida et al.,
2017; O’Malley et al., 2017). Os ácidos provenientes da fermentação levam a quebra
no equilíbrio do pH da cavidade bucal, assim há o aumento da desmineralização,
queda na remineralização e injúrias aos tecidos dentais mineralizados (Himida et al.,
2017; O’Malley et al., 2017; Pham et al., 2018).
Nas últimas décadas, esta patologia tem diminuído (Lagerweij et al., 2015;
Carvalho et al., 2018; Cruz et al., 2018) devido ao maior contato da população com
os fluoretos nas diversas formas: abastecimento de água, higiene bucal diária com
dentifrícios fluoretados e em visitas regulares ao cirurgião dentista que realiza
aplicação tópica de flúor. Essas abordagens preventivas são dadas como
importantes contra a ocorrência de lesões cárie (Bowen et al., 2016; Sabti et al.,
2018; Meyer et al., 2018).
O impacto das medidas preventivas de cárie parece ser maior em superfícies
lisas, pois as faces oclusais dos dentes posteriores, principalmente dos molares,
apresentam maior suscetibilidade ao desenvolvimento de lesões cariosas (AnauateNetto et al., 2017; Pollick et al., 2018).
A conformação anatômica das fossas fissuras do esmalte, associadas à
dificuldade de higienização, facilita o acúmulo de biofilme cariogênico em sítios
retentivos (Bruzda-Zwiech et al., 2015; Himida et al., 2017). Nessas situações, a
aplicação de selantes de fóssulas e fissuras, principalmente em pacientes jovens,
têm demonstrado bons resultados na prevenção e na paralização das lesões de
cárie (Chen et al., 2012; Wright et al., 2016; Chestnutt et al., 2017; Cvikl et al., 2018).
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Os selantes não devem ser empregados indiscriminadamente e quando
utilizados isoladamente não constituem medida preventiva eficaz (Bayrak et al.,
2010; Poggio et al., 2016). Estão indicados em pacientes jovens com alto risco e
atividade de cárie, com presença de lesões de cárie ativa, superfícies retentivas de
biofilme, principalmente nas faces oclusais dos dentes posteriores (Wright et al.,
2016; Cvikl et al., 2018; Brons-Piche et al., 2019).
Os selantes de fossas e fissuras são os primeiros procedimentos clínicos
realizados pelos alunos de graduação durante a clínica odontológica. No entanto, as
técnicas de aplicação devem ser respeitadas, e cada etapa do protocolo
rigorosamente executada, de forma a se evitar o comprometimento de sua
longevidade (Ulusu et al., 2012; Rastelli et al., 2012).
Dentre os principais cuidados a serem tomados durante a realização do
selante, destaca-se a profilaxia da superfície do dente, o controle da umidade do
campo operatório e a manipulação/proporção correta de forma a assegurar a
ausência de interferências oclusais causadas pelo excesso de material (Corona et
al., 2005; Chaitra et al., 2010).
Os dois tipos de selantes mais comumente utilizados na prática clínica são os
resinosos e os ionoméricos (Ulusu et al., 2012; Askarizadeh et al., 2017; Naaman et
al., 2017). Ambos os tipos atuam como barreira mecânica e impedem o contato do
esmalte com bactérias cariogênicas, responsáveis pelo desenvolvimento das lesões
de cárie (Unverdi et al., 2017; Ahovuo-Saloranta et al., 2017).
Procedimentos de condicionamento do esmalte com ácido fosfórico estão
relacionados à técnica de aplicação dos selantes resinosos. A utilização de materiais
que contem matriz de Bis-GMA favorece a retenção, quando comparados aos
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ionoméricos, porém exigem maior controle de umidade do campo operatório
(Barroso et al., 2005; Kühnisch et al., 2012; Mehrabkhani et al., 2015).
Diferentemente dos resinosos, os selantes ionoméricos são menos sensíveis
à umidade por apresentarem características hidrofílicas, o que possibilita a
realização sob isolamento relativo do campo operatório em ocasiões que não é
possível a realização do isolamento absoluto (Poggio et al., 2016; Sundfeld et al.,
2017). Mesmo que parcialmente retido na superfície, os selantes à base de cimento
ionômero de vidro promovem prevenção de cárie (Mehrabkhani et al., 2015;
Bagherian et al., 2018). Além disso, o flúor liberado pelo cimento de ionômero de
vidro pode agir não só na resistência da estrutura dental, mas também controlar o
crescimento de S. mutans. Além disto, pode auxiliar na diminuição do acúmulo de
biofilme (Bagherian et al., 2018).
Apesar da literatura apresentar diversos estudos clínicos envolvendo
selantes, até o presente momento, não há estudo clínico realizado com selantes em
condições distintas de controle de umidade da cavidade bucal, e poucos (Chen et
al., 2012; Zhang et al., 2017) compararam diretamente o selante resinoso com o
selante ionomérico convencional de alta viscosidade. Há também escassez de
estudos clínicos que abrangem procedimentos realizados por alunos de graduação
de odontologia (West et al., 2011; Rastelli et al., 2012; Ulusu et al., 2012).
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Este estudo teve como objetivo analisar clinicamente, selantes resinosos e
ionoméricos aplicados em dentes permanentes (pré-molares e molares) por
estudantes de graduação de Odontologia sob diferentes condições de isolamento do
campo operatório (absoluto ou relativo), pelo período de 12 meses. Foram utilizados
os critérios USPHS modificado para análise clínica dos selantes, além de controle
fotográfico dos dentes em estudo.
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Aspectos éticos e legais
Este estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto (CAAE: 69603017.3.0000.5419), Universidade de
São

Paulo,

São

Paulo,

SP,

Brasil

–

FORP/USP

(Anexo

I).

Os

participantes/responsáveis foram informados sobre a metodologia, os risco e
benefícios da pesquisa, bem como a possibilidade de desistência em qualquer fase
da mesma. Os mesmos também convidados a assinar um “Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido” TCLE (Anexo II). Esse estudo foi registrado na plataforma
ReBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos) (Número UTC: 1111-1215-2832)
(anexo III).

Calibração dos examinadores
Durante as atividades laboratoriais da disciplina de Dentística Operatória I de
2016, foram realizados selantes pelos alunos de graduação do segundo ano em
manequins odontológicos. As imagens dos respectivos selantes foram inseridas no
sistema Moodle-USP (e-Disciplinas), 140 fotografias de selantes (70 resinosos e 70
ionoméricos) foram selecionadas e usadas para a calibração dos examinadores do
estudo. Foram utilizados os critérios de USPHS modificados (Cvar & Ryge, 2005)
sendo analisados: textura superficial “presença de microposrosidades”, coloração e
retenção. Um exercício de calibração com as fotografias do sistema Moodle foi
realizado, dois examinadores (A e B) realizaram a análise das fotografias por duas
vezes (intervalo de 14 dias) enfatizando a importância da concordância entre os
examinadores. O índice de concordância Kappa intra-examinadores 0,92 para o
examinador A e 0,90 para o B. O kappa inter-examinadores (A e B) foi de 0,82.
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Cálculo amostral
Para o cálculo do tamanho da amostra (n), como dados relativos à proporção
de respostas positivas aos tipos de selante testados ainda é inconclusiva na
literatura, uma diferença de 50% entre os mesmos foi adotada. Para tal diferença,
um poder de estudo (1 – β) = 0,90 e um erro tipo I (α) = 0,05, um (n) mínimo = 38
pacientes foi encontrado. Todavia, para evitar que as possíveis perdas diminuíssem
a amostra de modo significativo, um acréscimo de 50% sobre o primeiro cálculo foi
estabelecido, totalizando 58 pacientes.

Seleção dos pacientes
Em janeiro de 2017 foram examinados 503 pacientes pelos docentes da
disciplina de Dentística e foram triados 206 pacientes com o perfil da disciplina.
Desses, 107 pacientes possuíam indicação de selantes oclusais.
Os critérios de inclusão dos pacientes no estudo foram: presença de pelo
menos um dente permanente posterior com indicação de selante; não utilizar
aparelhos ortodônticos; boa saúde geral, não estar utilizando medicamento que
pudesse influenciar no fluxo salivar (antidepressivos, broncodilatadores, antihistamínicos); não estar grávida (mulheres); e disponibilidade de comparecer as
consultas de retorno. Foram excluídos do estudo dentes com restaurações e
pacientes com necessidades de tratamentos mais extensos, envolvendo outras
disciplinas.
Após análise dos critérios, foram selecionados 58 pacientes de ambos os
sexos (30 homens e 28 mulheres) com idade entre 13 e 30 anos.
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Procedimentos clínicos
A aplicação dos selantes foi realizada por alunos do terceiro ano de
graduação da FORP – USP, seguindo os protocolos das disciplinas de Dentística e
sob supervisão docente nos períodos de abril a outubro de 2017.
Os dentes permanentes posteriores (molares e pré-molares) foram isolados
com dique de borracha, arco e grampos metálicos (absoluto) ou rolete de algodão e
sugador (relativo), dependendo do caso e da decisão do docente supervisor. Todos
os dentes receberam profilaxia com água e pedra pomes antes da aplicação do
selante. Os dentes foram selados utilizando-se selantes resinosos translúcidos e
opacos (Fluroshield – Dentsply, Petrópolis, Brazil) ou ionoméricos (Ketac Molar
Easymix - 3M ESPE, Seefeld, Alemanha) de acordo com as instruções dos
fabricantes (Figuras 1 e 2).

Figura 1. A) Selante resinoso translúcido (Fluroshield); B) Selante resinoso opaco (Fluroshield).
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Figura 2. A e B) Selantes Ionoméricos (Ketac Molar Easy Mix).

Para a aplicação do selante resinoso (Fluoroshield, Dentsply/Caulk, Milford,
Estados Unidos) (Figura 3-A), o esmalte foi condicionado com ácido fosfórico a 35%
(3M/ESPE) por 30 segundos, enxaguado e completamente com ar/água e seco com
jato de ar em seringa tríplice por 15 segundos. O selante foi aplicado nos sulcos com
sonda exploradora nº5 e fotopolimerizado por 20 segundos com luz LED visível com
potência média de 600 mW/cm2 (Dabi Atlante, Ribeirão Preto, SP, Brasil). A oclusão
foi verificada e, quando necessário, o material foi desgastado com pontas abrasivas
ou diamantadas para acabamento de resina em alta rotação sob refrigeração.

Figura 3. A) Selante resinoso (Fluroshield); B) Selante ionomérico (Ketac Molar Easymix).

Os selantes ionoméricos (Ketac Molar Easymix - 3M ESPE, Seefeld,
Alemanha) (Figura 3-B) foram manipulados por aglutinação na proporção
recomendada pelo fabricante, aplicados com seringa tipo Centrix (ponta metálica
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fina) em toda extensão das fóssulas e fissuras. Após o tempo de presa
(aproximadamente sete minutos), para que não sofressem o processo de sinérese e
embebição, foram protegidos com protetor superficial. O ajuste oclusal, quando
necessário, procedeu-se da mesma forma que na aplicação dos selantes resinosos.

Análise dos dentes selados
Para este estudo, foram examinados todos os prontuários odontológicos dos
pacientes que receberam selantes neste semestre, bem como a coleta das imagens
radiográficas e fotográficas. Após a realização da restauração foram realizadas a
análise clínica complementada com as fotografias iniciais.
Foi feito o controle fotográfico de cada dente, bem como a avaliação da
retenção e presença/ausência de lesões de cárie. O risco e atividade a cárie de cada
paciente foram avaliados pela análise no, perfil de dieta, presença de biofilme e
índice CPOD (dentes cariado perdidos e obturados) (moderado 2,7 a 4,4 e alto 4,5 a
6,5). Um total de 274 selantes foram incluídos no estudo.
A cada sessão de avaliação clínica foi realizada profilaxia com pedra-pomes e
água, aplicação tópica de flúor e, instruções de higiene bucal. Os pacientes que
apresentavam necessidade de outros tratamentos receberam atendimento pelos
alunos de graduação nas disciplinas de Dentística ou pelos pesquisadores deste
estudo. Os demais procedimentos foram realizados durante os retornos para a
análise do selante.
Para a avaliação clínica dos selantes foram selecionados os mesmos critérios
que da calibração dos examinadores, com adição do critério presença de cárie
secundária, ou seja, os critérios USPHS modificados de acordo com estudos clínicos
prévios de selantes (Askarizadeh et al., 2017; Fragelli et al., 2017; Unverdi et al.,
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2017) foram analisados: textura superficial, coloração, retenção e presença de
lesões de cárie secundária ao redor dos selantes (Tabela 1).

Tabela 1. Critérios utilizados para a avaliação clínica dos selantes (USPHS Modificado -Cvar & Ryge 2005).
Alfa – Superfície lisa, semelhante ao esmalte.

Textura Superficial

Bravo – Superfície opaca com leve rugosidade (clinicamente aceitável).
Charlie – Rugosidade acentuada, superfície lascada ou fraturada.
Alfa – Sem descoloração evidente (cor e translucidez semelhantes ao dente).

Coloração

Bravo – Leve pigmentação nas margens do selante, (clinicamente aceitável).
Charlie – Extensa alteração de cor, esteticamente desagradável.
Alfa- Selante completamente retido (sem perda/falta de material).

Retenção

Bravo – Parcialmente presente (sem necessidade de troca).
Charlie – Perda completa do selante (necessária nova aplicação).
Alfa – Sem evidências de cárie.

Cárie Secundária
Charlie – Presença de cárie.

Para que fosse possível a realização da avaliação clínica dos selantes foi
elaborada uma ficha de avaliação, constando, tipo de material utilizado na confecção
dos selantes, data referente ao período avaliação, fatores a serem analisados e
critérios de avaliação seguindo os escores propostos (anexo IV).
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A Figura 4 representa o diagrama CONSORT (Consolidated Standards of
Reporting Trials), que discrimina detalhadamente a forma de recrutamento dos
participantes, bem como a seleção e analise dos selantes.

Figura 4. Diagrama CONSORT do estudo clínico.
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Análise estatística
Para análise dos dados, foram atribuídos os escores relativamente às
categorias estudadas. Os dados foram tabulados em planilha Excel e analisados por
meio do programa IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) para Windows,
versão 25 (IBM, EUA), por análises não paramétricas. As variáveis qualitativas
ordinais de duas categorias independentes (tipo de selante e de isolamento do
campo operatório) foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney. O teste de
Friedman foi aplicado para avaliar a variável dependente (período de análise). O
índice de confiança 95% foi calculado para estimar os valores de parâmetros. As
inferências estatísticas foram realizadas tendo por base o nível de significância de 5
%.

R

esultados
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A amostra deste estudo foi composta por 58 pacientes apresentando entre 13
e 30 anos, totalizando 274 selantes. No entanto, até o final da pesquisa, houve
desistência de 11 pacientes, sendo nove logo após a análise inicial, e dois após
acompanhamento de seis meses, ambos por motivo de trabalho e mudança de
cidade. Assim, ao final obtivemos 81% de permanência dos pacientes no estudo.

Textura superficial
A Tabela 2 representa a frequência de distribuição e porcentagem obtida em
cada escore (alfa, bravo ou Charlie – critério textura) para os selantes ionoméricos e
resinosos, nas diferentes condições de isolamento e períodos análise.
A análise dos dados mostrou não haver associação entre textura superficial e
período de análise (p=0,0672). Quando comparados os diferentes tipos de selantes
(resinosos e ionoméricos), verificou-se que também não houve diferença
estatisticamente significante em relação à textura superficial do material (p=0,4024).
Houve diferença significante em relação à textura superficial e tipo de
isolamento do campo operatório, sendo que os selantes realizados sob isolamento
relativo apresentaram maior alteração na textura superficial (p=0,0012).

Retenção
A Tabela 3 representa a frequência de distribuição e porcentagem obtida em
cada escore (alfa, bravo ou Charlie – critério retenção) para os selantes ionoméricos
e resinosos, nas diferentes condições de isolamento e períodos análise.
A análise dos dados mostrou haver associação entre retenção do material e
período de análise (p=0,0228). Os selantes começaram a se soltar na análise de 3
meses e aos 6 meses esse fato se intensificou e nos demais períodos se
mantiveram estáveis (inicial ≠ 3 meses ≠ 6 meses = 9 meses = 12 meses) (p<0,05).
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Quando

comparados

os

diferentes

tipos

de

selantes

(resinosos

e

ionoméricos), verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante em
relação à retenção do material (p=0,0924).
Houve diferença significante em relação à retenção e tipo de isolamento do
campo operatório, sendo que os selantes realizados sob isolamento relativo do
campo operatório apresentaram maiores alterações na retenção (p=0,0023).
Ao final de 12 meses de acompanhamento, realizou-se a análise em 173
selantes, sendo que 43 (25%) deles se soltaram parcialmente (escore bravo) - 23
(13,2%) resinosos e 20 (11,8) ionoméricos. Além disso, em 6 (3,5%) dos 173 dentes
os selantes se soltaram completamente, sendo 3 resinosos (1,75%) e 3 ionoméricos
(1,75%)

Coloração
A Tabela 4 representa a frequência de distribuição e porcentagem obtida em
cada escore (alfa, bravo ou Charlie – critério coloração) para os selantes
ionoméricos e resinosos, nas diferentes condições de isolamento e períodos análise.
Não houve associação entre alteração na coloração selante e período de
análise (p=0,0901).
Quando

comparados

os

diferentes

tipos

de

selantes

(resinosos

e

ionoméricos), verificou-se que também não houve diferença estatisticamente
significante em relação à coloração (p=0,1424). De modo geral, os selantes
ionoméricos não apresentaram alteração de cor e, em torno de 5 a 10% dos
selantes resinosos apresentaram alteração de

cor leve

(escore aceitável

clinicamente – bravo) no período analisado (Figura 5).
Não houve associação em relação à alteração de cor do selante e o tipo de
isolamento do campo operatório (p=0,3117).
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Cárie
Na análise de prevenção de cárie, não houve alterações em reação aos
diferentes tempos de avaliação, nem quanto ao tipo de material ou isolamento
utilizados para a realização dos selantes, ambos os materiais promoveram bom
controle de cárie, independentemente do tipo de isolamento (tabela 5) e da sua
retenção (Figura 6).

Para esta variável realizou-se apenas o IC 95%, sem a

necessidade do teste estatístico específico.
Durante o período de 12 meses de acompanhamento, em apenas um dente com
selante resinoso feito sob isolamento absoluto do campo operatório foi encontrada
lesão de cárie na superfície dental (análise de 6 meses) (Figura 7 e Tabela 3).
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Tabela 2. Frequência de distribuição e porcentagem de textura superficial dos selantes analisados de acordo com o critério USPHS modificado.
Resinoso Relativo

Resinoso Absoluto

Ionomérico Relativo

Ionomérico Absoluto

Período
análise

*A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Inicial

(%)

68/78
(87,2)

10/78
(12,8)

0/78
(0)

66/72
(91,7)

6/72
(8,3)

0/72
(0)

63/70
(90,0)

7/70
(10,0)

0/70
(0)

49/54
(90,7)

5/54
(9,3)

0/54
(0)

IC 95%

79,7-94,6

5,4-20,2

-

85,3-98,1

1,9-14,6

-

82,9-97,0

2,9-17,0

-

82,9-98,4

1,5-17,0

-

(%)

61/68
(94,1)

7/68
(5,9)

0/68
(0)

54/60
(90,0)

6/60
(10,0)

46/53
(86,8)

7/53
(13,2)

0/53
(0)

32/34
(94,1)

2/34
(5,9)

0/34
(0)

IC 95%

88,5-99,7

0,3-11,5

-

82,4-97,6

2,4-17,6

77,6-95,9

4,0-22,3

-

86,2-100,0

0,0-13,2

-

(%)

52/59
(89,7)

7/59
(10,3)

0/59
(0)

46/53
(86,8)

7/53
(13,2)

40/45
(88,9)

5/45
(11,1)

0/45
(0)

30/33
(90,9)

3/33
(9,1)

0/33
(0)

IC 95%

81,9-97,4

2,5-18,0

-

77,7-95,9

4,0-22,3

79,7-98,0

1,8-20,3

-

81,0-100,0

0,0-18,9

-

(%)

48/57
(84,2)

9/57
(15,8)

0/57
(0)

37/43
(86,0)

6/43
(14,0)

0/60
(0)
0/53
(0)
0/43
(0)

37/43
(86,0)

6/43
(14,0)

0/43
(0)

28/31
(90,3)

3/31
(9,7)

0/31
(0)

IC 95%

74,7-93,7

6,3-25,2

-

75,6-96,3

3,6-24,3

-

75,6-96,3

3,6-24,3

-

79,8-100,0

0,0-20,1

-

(%)

47/57
(82,5)

10/57
(17,5)

0/57
(0)

37/43
(86,0)

6/43
(14,0)

0/43
(0)

31/43
(72,1)

12/43
(27,9)

24/31
(77,4)

7/31
(22,6)

0/31
(0)

IC 95%

72,6-92,4

7,8-27,6

-

75,6-96,3

3,6-24,3

-

58,7-85,5

14,5-41,3

0/43
(0)
-

62,7-92,1

7,8-37,3

-

3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

*As diferentes letras representam os escores A=Alfa, B=Bravo e C=Charlie.
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Tabela 3. Frequência de distribuição e porcentagem de Retenção dos selantes analisados de acordo com o critério USPHS modificado.
Resinoso Relativo

Resinoso Absoluto

Ionomérico Relativo

Ionomérico Absoluto

Período
análise

*A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Inicial

(%)

73/78
(93,6)

5/78
(6,4)

0/78
(0)

59/72
(81,9)

13/72
(18,1)

0/72
(0)

61/70
(87,1)

9/70
(12,9)

0/70
(0)

50/54
(92,6)

4/54
(7,4)

0/54
(0)

IC 95%

88,2-99,0

1,0-11,8

-

73,0-90,8

9,2-27,0

-

79,2-95,0

5,0-20,8

-

85,6-99,6

0,4-14,4

-

(%)

58/68
(85,3)

10/68
(14,7)

0/68
(0)

48/61
(78,7)

12/61
(19,7)

1/61
(1,6)

37/54
(68,5)

16/54
(29,6)

1/54
(1,9)

30/40
(75,0)

4/40
(10,0)

6/40
(15,0)

IC 95%

76,9-93,7

6,3-23,1

-

68,4-89,0

9,7-29,7

0,0-4,7

56,1-80,9

17,4-41,8

0,0-5,5

61,6-88,4

0,7-19,3

3,9-26,1

(%)

47/68
(69,1)

12/68
(17,6)

9/68
(13,3)

43/60
(71,7)

10/60
(16,7)

7/60
(11,6)

32/53
(60,4)

13/53
(24,5)

8/53
(15,1)

27/34
(79,4)

6/34
(17,6)

1/34
(3,0)

IC 95%

58,1-80,1

8,5-26,7

5,2-21,4

60,3-83,1

7,3-26,1

3,5-19,7

47,2-73,6

12,9-36,1

5,5-24,7

65,8-93,0

4,8-30,4

0,0-8,7

(%)

43/57
(75,4)

13/57
(22,8)

1/57
(1,8)

33/46
(71,7)

10/46
(21,7)

3/46
(6,6)

30/45
(66,7)

13/45
(28,9)

2/45
(4,4)

24/33
(72,7)

7/33
(21,2)

2/33
(6,1)

IC 95%

64,2-86,6

11,9-33,7

0,0-5,3

58,7-84,7

9,8-33,6

0,0-13,8

52,9-80,5

15,6-42,2

0,0-10,4

57,5-87,9

7,3-35,1

0,0-14,3

(%)

41/56
(73,2)

14/56
(25,0)

1/56
(1,8)

32/43
(74,4)

9/43
(20,9)

2/43
(4,7)

28/43
(65,1)

13/43
(30,2)

2/43
(4,7)

23/31
(74,2)

7/31
(22,6)

1/31
(3,2)

IC 95%

61,6-84,8

13,7-36,3

0,0-5,3

61,4-87,4

8,7-33,1

0,0-11,0

50,9-79,3

16,5-43,9

0,0-11,0

58,8-89,6

7,9-37,3

0,0-9,4

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

*As diferentes letras representam os escores A=Alfa, B=Bravo e C=Charlie.
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Tabela 4. Frequência de distribuição e porcentagem de Coloração dos selantes analisados de acordo com o critério USPHS modificado.
Resinoso Relativo

Resinoso Absoluto

Ionomérico Relativo

Ionomérico Absoluto

Período
análise

*A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Inicial

78/78
(100,0)

0/78
(0)

0/78
(0)

72/72
(100,0)

0/72
(0)

0/72
(0)

70/70
(100)

0/70
(0)

0/70
(0)

54/54
(100)

0/54
(0)

0/54
(0)

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

(%)
IC 95%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(%)

63/68
(92,6)

5/68
(7,4)

0/68
(0)

55/60
(91,7)

5/60
(8,3)

0/60
(0)

53/53
(100)

0/53
(0)

0/53
(0)

34/34
(100)

0/34
(0)

0/34
(0)

IC 95%

86,4-98,8

1,2-13,6

-

84,7-98,7

1,3-15,3

52/59
(88,1)

7/59
(11,9)

0/59
(0)

47/53
(88,7)

6/53
(11,3)

45/45
(100)

0/45
(0)

0/45
(0)

33/33
(100)

0/33
(0)

-

(%)

0/53
(0)

0/33
(0)

IC 95%

79,8-96,4

3,6-20,2

-

80,2-97,2

2,8-19,8

(%)

53/57
(93,0)

4/57
(7,0)

0/57
(0)

37/43
(86,0)

6/43
(14,0)

0/43
(0)

43/43
(100,0)

0/43
(0)

0/43
(0)

31/31
(100,0)

0/31
(0)

0/31
(0)

IC 95%

86,4-99,6

0,4-13,6

-

75,6-96,4

3,6-24,4

-

-

-

(%)

0/56
(0)

38/43
(88,4)

5/43
(11,6)

0/43
(0)

43/43
(100)

0/43
(0)

31/31
(100)

-

5/56
(8,9)

0/43
(0)

-

51/56
(91,1)

0/31
(0)

0/31
(0)

IC 95%

83,6-98,6

1,4-16,4

-

78,8-98,0

2,0-21,2

-

-

-

-

-

-

-

*As diferentes letras representam os escores A=Alfa, B=Bravo e C=Charlie.

-
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Tabela 5. Frequência de distribuição e porcentagem de Cárie dos selantes analisados de acordo com o critério USPHS modificado.
Resinoso Relativo

Resinoso Absoluto

Ionomérico relativo

Ionomérico Absoluto

Período
análise

Inicial

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

(%)

*A

C

A

C

A

C

A

C

78/78
(100,0)

0/78
(0)

72/72
(0)

0/72
(0)

70/70
(100)

0/70
(0)

54/54
(100)

0/54
(0)

61/61
(100,0)

-

0/61
(0)

54/54
(100)

0/54
(0)

40/40
(100)

0/40
(0)

1/61
(1,6)

-

-

-

-

54/54
(100)

0/54
(0)

40/40
(100)

0/40
(0)

IC 95%

-

-

(%)

68/68
(100,0)

0/68
(0)

IC 95%

-

-

(%)

68/68
(100,0)

0/68
(0)

60/61
(98,4)

IC 95%

-

-

95,4-100,0

0-4,8

-

-

-

-

(%)

64/64
(100,0)

0/64
(0)

49/49
(100,0)

0/49
(0)

54/54
(100)

0/54
(0)

40/40
(100)

0/40
(0)

IC 95%

-

-

-

-

-

-

-

-

(%)

64/64
(100,0)

0/64
(0)

49/49
(100,0)

0/49
(0)

54/54
(100)

0/54
(0)

40/40
(100)

0/40
(0)

IC 95%

-

-

-

-

-

-

-

*As diferentes letras representam os escores A=Alfa, B=Bravo e C=Charlie.

-

-
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Figura 5. A) Selante resinoso translúcido com textura superficial, alteração na coloração e retenção
apresentando escores Bravo; B) Selante Ionomérico com textura superficial e retenção apresentando
escores Bravo.

Figura 6. A) Selante resinoso opaco com todos os critérios se enquadrando no escore Alfa; B)
Selante Ionomérico com todos os critérios se enquadrando no escore Alfa.

Figura 7. A) Selante resinoso translúcido com escore Charlie para o critério de Retenção e Cárie no
sulco distal; B) Selante Ionomérico com escore Charlie para Retenção.

D

iscussão
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Os selantes são indicados como método de prevenção à cárie principalmente
em pacientes com alto risco de desenvolvimento da lesão (Anauate-Netto et al.,
2017; Papageorgiou et al., 2017). Atuam como barreira mecânica com a finalidade
de isolar fisicamente a superfície oclusal do biofilme cariogênico e seus subprodutos
ácidos (Ahovuo-Saloranta et al., 2017; Unverdi et al., 2017). No entanto, o sucesso
clínico do procedimento está diretamente relacionado ao rigor da técnica de
aplicação e ao controle de umidade do campo operatório, principalmente àqueles
que são à base de resina (Borsatto et al., 2004; Topaloglu et al., 2010).
Este estudo teve as características de um “quase-experimento”, uma vez que,
não possuiu aleatorização quanto aos tratamentos nos diferentes pacientes. Porém,
tomou-se a precaução de deixar as proporções das variáveis equiparadas em
números aproximados (diagrama CONSORT, Figura 4). Foi delineado de forma a
permitir a análise longitudinal de causa-efeito do material nas diferentes condições
de controle da umidade da cavidade bucal. Os selantes foram realizados em dentes
posteriores permanentes pelos alunos de graduação do 3° ano da FORP - USP,
seguindo os protocolos das disciplinas de Dentística, porém respeitando-se a
conduta dos diferentes docentes quanto ao tipo de material e isolamento utilizado
para cada dente.
Em dentes semi-irrompidos com acúmulo de biofilme, muitas vezes a única
maneira de controlar a umidade é com isolamento relativo (Bruzda-Zewiech et al.,
2015) e optava-se pelo selante ionomérico. A análise clínica dos selantes foi
realizada por 2 examinadores calibrados (Kappa intra e interexaminadores > 0,80)
por meio de imagens de selantes resinosos e ionoméricos inseridas no sistema
Moodle - USP pelos mesmos alunos, quando estavam na disciplina laboratorial de
Dentística.
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A capacitação do aluno por meio de ferramentas e novas metodologias de
ensino-aprendizagem possibilita o melhor treinamento das habilidades manuais e
cognitivas para a execução correta dos procedimentos clínicos (Gartenmann et al.,
2018). Estudos verificaram que os índices de retenção de selantes são satisfatórios,
independentemente do profissional que realiza a aplicação (West et al., 2011;
Rastelli et al., 2012).
Os selantes foram avaliados individualmente segundos os critérios USPHS
modificados que abrangiam: textura superficial, retenção, coloração e cárie.
Majoritariamente os estudos clínicos com selantes avaliam apenas índice de
retenção e prevenção à cárie (Chen et al., 2013; Al-Jobair et al., 2017; AnauateNetto et al., 2017; Papageorgiou et al., 2017; Gugnani et al., 2018). Optou-se pela
não substituição dos selantes quando apresentaram escore charlie para não
introduzir viés ao estudo. Foi realizado o acompanhamento trimestral dos pacientes,
além de profilaxia, instrução de higiene oral e instruções de dieta, por se tratarem de
pacientes de alto/moderado risco à cárie.
A avaliação de textura superficial de selantes é escassa na literatura. Trata-se
de um parâmetro importante, pois as microirregularidades deixadas na superfície do
material pode aumentar o acúmulo de biofilme (Kantovitz et al., 2009) e favorecer o
aparecimento de lesões adjacentes. Neste estudo, o tipo de selante (resinoso ou
ionomérico) não influenciou na textura superficial, porém a aplicação dos mesmos
sob isolamento relativo (sugadores e roletes de algodão) propiciaram selantes com
textura mais rugosa para ambos os materiais. De 9 a 14% dos selantes já
apresentaram escore bravo (rugoso, mais clinicamente aceitável) na análise inicial
(baseline), indicando que a provável contaminação com fluídos salivares interfere
nas características do material. Ninawe et al. (2012) ao compararem clinicamente
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por 1 ano um selante ionomérico e um resinoso, ambos aplicados com isolamento
relativo, em molares permanentes de crianças, verificaram que o ionoméricos
apresentaram resultados inferiores.
Espera-se que os selantes de maneira geral que, independentemente do
material, apresentem propriedades como: boa retenção e vedamento das fossas e
fissuras, biocompatibilidade com tecidos bucais, resistência à abrasão proveniente
das forças oclusais, e efeitos cariostáticos (Chen et al., 2012; Ahovuo-Saloranta et
al., 2017). Entretanto, vários fatores podem interferir na retenção de selantes, como
a contaminação pela saliva, o excesso de material, idade do paciente, tipo de dente,
anatomia do sulco, propriedades físicas e mecânicas de cada material e
principalmente a execução criteriosa dos passos segundo a técnica de aplicação
(Rastelli et al., 2012; Cvikl et al., 2018).
Neste estudo, ao final de 12 meses, realizou-se a análise em 173 selantes,
sendo que 43 (25%) deles se soltaram parcialmente, sendo 23 (13,2%) resinosos e
20 (11,8) ionoméricos, Os selantes se soltaram completamente em 6 (3,5%) dos 173
dentes, sendo 3 resinosos (1,75%) e 3 ionoméricos (1,75%). Os selantes
começaram a se soltar na análise de 3 e 6 meses e nos demais períodos se
mantiveram estáveis. Não houve diferença significante em relação ao tipo de
material.
A literatura a esse respeito reporta que os selantes resinosos apresentam
melhores índices de retenção quando comparados aos cimentos ionoméricos
(Locker et al., 2003; Ulusu et al., 2012; Bagherian et al., 2018). A explicação para a
boa retenção do selante resinoso é o fato do condicionamento com ácido fosfórico
aumentar a área retentiva da superfície e favorecer a penetração do material
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resinoso fluido no esmalte (Kühnisch et al., 2012; Mehrabkhani et al., 2015; Unverdi
et al., 2017).
Acredita-se que a diferença dos resultados do presente estudo em relação a
maior parte da literatura seja em decorrência das diferenças do tipo de cimento de
ionômero de vidro. O selante de ionomérico utilizado em nosso estudo (Ketac
Molar/3M) apresenta boa adesão química à estrutura dentária devido a sua alta
viscosidade (Chen et al., 2012) e boas propriedades físico-químicas (Peez; Frank et
al., 2006). Esse material foi desenvolvido para facilmente se adaptar nas cavidades
e suportar cargas maiores, por isso é indicado como material restaurador definitivo e
de escolha na técnica ART (Atraumatic restorative treatment) (Peez; Frank et al.,
2006).
Selantes à base de cimento de ionômero de vidro convencional de alta
viscosidade podem ser indicados para as superfícies oclusais do dente parcialmente
irrompidas, pois apresentam características hidrofílicas e potencial liberador de flúor
(Chen et al., 2012; Zhang et al., 2017), o que pode inibir ou paralisar lesões de cárie
ativa em esmalte (Basting; Serra, 2000; Oba et al., 2009).
O isolamento absoluto é primordial para o sucesso dos selantes resinosos,
pois a contaminação salivar do esmalte tem sido o principal motivo de deslocamento
deste material (Poulsen et al., 2001; Barroso et al., 2005). A união do selante
resinoso em casos de impossibilidade de isolamento absoluto pode ficar
comprometida, uma vez que, são compostos por monômeros hidrófobos e a
presença da umidade, diminui a adesão à superfície do esmalte condicionado por
ácido fosfórico (Eskandarian et al., 2015), no entanto devido a facilidade da técnica a
combinação selante resinoso com isolamento relativo é o protocolo mais comumente
utilizado (Askarizadeh et al., 2017; Bagherian et al., 2018).
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Assim,

especula-se

que

os

selantes

ionoméricos,

devido

às

suas

características hidrofílicas, tenham mais sucesso clínico em situação em que o
controle da umidade não possa ser total (isolamento relativo) (Smith, 1998; Oba et
al., 2009).
No presente estudo, maior porcentagem de retenção foi encontrada quando
se utilizou isolamento absoluto com grampos e lençol de borracha, principalmente
para os selantes resinosos. Ulusu et al. (2012) também verificaram que o isolamento
absoluto garantiu uma taxa de retenção maior dos selantes quando comparada aos
realizados com isolamento relativo. Prathibha et al (2019) verificaram maior índice de
retenção para os selantes resinosos quando comparado aos ionoméricos.
Dentro do período de 12 meses, nenhum selante apresentou alteração
significativa na coloração e foram efetivos na prevenção de cárie corroborando com
os resultados verificados por Prathibha et al (2019). Apenas cerca de 10% dos
selantes resinosos apresentaram leve alteração em sua coloração, classificada
como bravo (clinicamente aceitável), porém, sem indícios de cárie. Antonson et al.
(2012), durante acompanhamento de 24 meses, verificaram maior índice de
manchamento

marginal

para

selantes

resinosos

quando

comparados

aos

ionoméricos.
Os selantes ionoméricos convencionais promovem bom controle de cárie.
Isso ocorre, pois mesmo com aparência clínica de remoção do material da superfície
oclusal, pequenas porções permanecem nas fissuras e estas podem ser verificadas
por análises de microscopia eletrônica de varredura (Bernardo et al., 2000; Sundfeld
et al., 2017). Além da quelação aos íons cálcio do esmalte, o cimento ionômero de
vidro convencional pode absorver e recarregar o flúor proveniente do meio bucal
quando da exposição tópica aplicada pelo profissional ou por dentifrícios e
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enxaguatórios (Serra et al 1992; Bayrak et al., 2010; Silva et al., 2010; Poggio et al.,
2016).
A similaridade de comportamento em relação ao selante resinoso,
provavelmente se deve ao fato do Fluoroshield (Dentisply) possuir, além de matriz
resinosa, flúor em sua composição, assim também ocorreram de certa forma, a
inibição do metabolismo de microrganismos acidogênicos e redução de cárie
secundária (Fragelli et al., 2017).
Por fim, cumpre salientar que, após 12 meses de acompanhamento, os
selantes (ionoméricos ou resinosos) tiveram efeito preventivo em relação à cárie
mesmo quando perdidos parcial ou totalmente, o controle do biofilme, as aplicações
tópica de flúor nas visitas frequentes ao cirurgião dentista, bem como a mudança no
padrão de comportamento dos pacientes pode ter influenciado no baixo índice de
cárie encontrado nesses pacientes de alto risco e atividade à cárie. Todavia, há a
necessidade de proservação por maior tempo, a fim de verificar se ambos os
materiais continuarão apresentando o mesmo comportamento clínico em relação à
retenção e prevenção de lesões de cárie.
O presente estudo sugere que os atendimentos realizados nas clínicas de
dentística da FORP-USP, por estudantes de graduação apresentaram bons
resultados em relação à prevenção de cárie, independente do material utilizado.
A aplicação do selante pode ser realizada como parte de uma filosofia
preventiva, associada a medidas não invasivas como, aplicações tópicas de flúor,
instruções sobre higiene oral, controle da dieta, além das consultas de periódicas do
paciente.

C

onclusão
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Considerando as limitações metodológicas deste estudo, conclui-se que:
 Não houve influência do tipo de material (resinoso e ionomérico) em relação aos
critérios analisados.
 Os selantes realizados sob isolamento relativo obtiveram maior rugosidade
superficial e menores taxas de retenção.
 No decorrer de 12 meses de análise, os selantes mantiveram boa estabilidade
de cor e foram efetivos na prevenção de cárie, mesmo quando perdidos parcial
ou totalmente, independentemente do tipo de material e isolamento utilizado.
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