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RESUMO 

 

Estratégias realizadas nos últimos anos a nível populacional, como a fluoretação das águas de 

abastecimento público e a ampla utilização de dentifrícios fluoretados têm contribuído para diminuir a 

incidência da cárie dentária, mas a superfície oclusal de molares ainda é bastante vulnerável à instalação e 

à progressão da cárie devido à sua morfologia. A aplicação de selantes tem sido proposta como forma de 

diminuir a prevalência da cárie nessas áreas. Atualmente, os selantes são realizados com condicionamento 

com um gel de ácido fosfórico a 37%, porém esse procedimento contribui para um comportamento aversivo 

por parte das crianças devido ao gosto ruim que o ácido apresenta. Adesivos autocondicionantes 

dispensam a etapa de enxague, o que pode facilitar o manejo das crianças na hora de aplicar os selantes, 

além de diminuir o tempo de trabalho e a sensibilidade da técnica. Além disso, estudos anteriores já 

demonstraram que o condicionamento ácido, seguido da aplicação de um adesivo e posterior aplicação do 

selante pode melhorar sua retenção. Desta forma, este estudo pretende comparar a forma tradicional de 

aplicação de selantes com a utilização de adesivo autocondicionante seguida da aplicação do selante, tanto 

em dentes decíduos quanto em dentes permanentes. A avaliação da retenção dos selantes será feita pelo 

critério proposto por Ryge e Snyder (1973). Também será avaliado o estágio de erupção dos dentes no 

momento da aplicação dos selantes, o comportamento das crianças, o índice de placa, além da presença 

ou ausência de cárie ao longo do período do projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Selantes de fossas e fissuras; adesivos; condicionamento ácido dentário. 

 

1        INTRODUÇÃO 

Embora tenha ocorrido uma notável diminuição na prevalência de cárie no mundo 

todo, inclusive no Brasil, observa-se um fenômeno denominado polarização da cárie, com 

predomínio da cárie sendo observado em pessoas com menor poder aquisitivo o que 

demonstra a necessidade de readequação de políticas públicas (NARVAI et al., 2006). Da 

mesma forma que há necessidade de equilibrar necessidades maiores de atenção em 

saúde e na distribuição de recursos públicos para diminuir as iniquidades, também há 

necessidade de concentrar esforços para a prevenção da doença cárie em molares 

decíduos e permanentes já que as regiões de fossas e fissuras representam 80 a 90% da 

experiência de cárie na infância e adolescência (FELDENS; KRAMER, 2013). 

Os selantes foram introduzidos na década de 1960 com o objetivo de proteger 

mecanicamente as fossas e fissuras do acúmulo do biofilme e de restos alimentares e, 

com isso, prevenir a instalação da cárie (FELDENS; KRAMER, 2013). Lara et al. (2008) 

demonstraram que os segundos molares decíduos, particularmente os inferiores, retém 

grande quantidade de alimentos, assim essas manobras são importantes para a 

prevenção da cárie tanto na dentição decídua quanto na permanente, já que a experiência 

de cárie na dentição decídua aumenta o risco para o desenvolvimento de cárie na 

dentição permanente (LI; WANG, 2002).  
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Embora várias estratégias possam ser utilizadas para evitar a instalação da cárie 

na superfície oclusal de molares (AHOVUO-SALORANTA et al., 2013; BRAGA et al., 

2009), os selantes apresentam o melhor custo/benefício (ARROW, 2000). No entanto a 

aplicação de selantes apresenta grande sensibilidade técnica, o que contribui para falhas 

em sua retenção (LLODRA et al., 1993). Outro aspecto a ser considerado na aplicação de 

selantes diz respeito à pouca capacidade de colaboração por parte das crianças. A 

ansiedade causada pelo fato de serem submetidas a procedimentos desagradáveis pode 

levar a um pior comportamento (EDMUNDS; BUCHANAN, 2012). O ácido fosfórico 

utilizado para condicionar o esmalte previamente à aplicação do selante pode 

desencadear essa situação, pois assim como o selante mal polimerizado apresenta gosto 

desagradável (WAGGONER; SIEGAL, 1996). 

Sistemas adesivos autocondicionantes diminuem a complexidade da técnica (VAN 

MEERBEEK et al., 2003) além de diminuírem o tempo clínico do procedimento 

(EMINKAHYAGIL et al., 2005; VAN MEERBEEK et al., 2003). No atendimento a crianças 

sua utilização também poderia contribuir para melhorar a conduta das crianças, pois não 

há necessidade de enxague após a sua aplicação.  

Porém, sistemas adesivos autocondicionantes têm menor habilidade de 

condicionamento do esmalte tanto de dentes decíduos, quanto de dentes permanentes, 

devido ao pH ser relativamente mais básico, se comparado ao ácido fosfórico (DE 

MUNCK et al., 2003; PERDIGÃO; RITTER, 2001), fato que vem motivando estudos para a 

alteração do pH primer (BOTELHO et al., 2017).  

De Munck et al. (2005) relatam que os sistemas adesivos autocondicionantes de 

dois passos e os convencionais de três passos mostraram-se com melhor desempenho, 

tanto em termos de resistência de união como de durabilidade, em função de os 

componentes hidrófilos e hidrófobos desses produtos estarem em frascos separados. 

Sistemas autocondicionantes promovem adequada interação monômero-colágeno 

e controlada evaporação de solvente (VAN MERBEEK et al., 2003), além de, alguns 

autocondicionantes, também serem capazes de criar um padrão morfológico de 

desmineralização em esmalte similar àquele criado pelo ácido fosfórico (BRESCHI et al., 

2003). 

Assim, este estudo tem por objetivo verificar se a retenção de selantes utilizando 

sistemas adesivos autocondicionantes em dentes decíduos e em dentes permanentes 

pode ser semelhante aos selantes realizados utilizando o ácido fosfórico para condicionar 

os dentes. 

 

2        MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este estudo será submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UniCesumar e só terá início após ter sido aprovado por este Comitê. 

A amostra será composta por crianças que sejam atendidas nas clínicas de 

Odontopediatria da UniCesumar e que tenham bom comportamento, com molares 

decíduos e/ou permanentes totalmente erupcionados. O grupo controle será representado 

pela utilização do ácido fosfórico a 34-37%, enquanto o grupo teste será representado 

pela utilização de um sistema autocondicionante para o condicionamento dos dentes. 

Todos os selantes serão aplicados sob isolamento absoluto e pelo mesmo operador. A 

retenção dos selantes será avaliada por dois examinadores previamente calibrados e 

submetidos ao teste kappa para verificar a calibração inter e intra examinadores.  
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Para avaliar a retenção e efetividade dos selantes em prevenir lesões cariosas será 

utilizado o critério de Ryge e Snyder (1973), que pode ser observado no quadro abaixo:  

Categoria Escore Critério 

Retenção Alfa 

Bravo 

Charlie 

Nenhuma fenda detectada pela sonda 

Exposição parcial de uma fissura 

Perda completa do selante 

Cárie secundária Alfa 

Charlie 

Delta 

Ausência de cárie 

Manchada e pega evidente na superfície 

Cavitação em dentina 

Descoloração marginal Alfa 

Bravo 

Charlie 

Ausência de descoloração 

Descoloração da margem 

Descoloração sob o selante 

Além da retenção dos selantes, será avaliado o índice de placa oclusal utilizando o 

índice preconizado por Mestrinho; Carvalho e Figueiredo (1994), que corresponde ao 

valor de 0 para sem placa; 1 quando restrita ao sistema sulco-fossa; 2 para placa espessa 

restrita ao sistema sulco fossa e 3 para placa espessa cobrindo a superfície oclusal 

parcial ou total. 

Na mesma criança será realizada a aplicação de selante com a técnica 

convencional e com a técnica autocondicionante, para descartar possíveis fatores de 

confusão. As crianças poderão ser acompanhadas após 30 dias, 3 meses, 6 meses e 9 

meses (de acordo com o tempo em que a criança iniciou o atendimento nas clínicas da 

UniCesumar e a vigência do projeto).  

 

3        RESULTADOS ESPERADOS 

 Este estudo pretende contribuir para a formação das acadêmicas envolvidas, ao 

mesmo tempo em que irá contribuir para a promoção da saúde bucal das crianças que 

participarão do estudo. Através dele será possível comparar duas técnicas de aplicação 

de selantes quanto à sua longevidade, efetividade na impacção alimentar e, também, 

quanto à técnica de execução e à colaboração das crianças. 

 

4        CONCLUSÃO 

 A cárie ainda é um sério problema de saúde pública que acomete principalmente 

as populações mais pobres. A aplicação de selantes contribui para diminuir a incidência 

da cárie, mas devido ao gosto ruim do ácido utilizado previamente à aplicação do selante, 

há pouca colaboração das crianças. Este estudo pretende utilizar outro tipo de 

condicionamento para eliminar essa fase do tratamento que é tão desagradável para as 

crianças e pode contribuir para melhorar o comportamento infantil e a incidência de lesões 

cariosas na superfície oclusal de molares. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AHOVUO-SALORANTA, A.; FORSS, H.; HIIRI, A.; NORDBLAD, A.; MÄKELÄ, M. Pit and 
fissure sealants versus fluoride varnishes for preventing dental decay in the permanent 
teeth of children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev, v.18, n.1, CD003067. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

ARROW, P. Cost minimisation analysis of two oclusal caries preventive programmes. 
Community Dent Health, v.17, p. 85-91, 2000. 
 
BOTELHO, M.P.J.; ISOLAN, C.P.; SCHWANTZ, J.K.; LOPES, M.B.; MORAES, R.R. 
Rubbing time and bonding performance of one-step adhesives to primary enamel and 
dentin. Journal of Applied Oral Science, v. 25, n.5, p.523-32, 2017. 
 
BRAGA, M.M.; MENDES, F.M.; De BENEDETTO, M.S.; IMPARATO, J.C. Effect of silver 
diammine fluoride on incipiente caries lesions in erupting permanent first molars: a pilot 
study. J Dent Child (Chic), v.76,n.1, p.28-33, 2009. 
 
BRESCHI, L.; GOBBI, P.; FALCONI, M.; MAZZOTTI, G.; PRATI, C.; PERDIGÃO, J. 
Ultramorphology of self-etching adhesives on ground enamel: a high resolution SEM 
study. Am J Dent., v.16, special number, p.57A-62A, 2003. 
 
DE MUNCK J, VAN LANDUYT K, PEUMANS M, POITEVIN A, LAMBRECHTS P, BRAEM 
M et al. A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. 
J Dent Res , v.84, n.2, p.118-32, 2005. 
 
EDMUNDS, R.; BUCHANAN, H. Cognitive vulnerability and the aetiology and 
maintenance of dental anxiety. Community Dent Oral Epidemiol, v.40, n.1, p.17-25, 
2012. 
 
EMINKAHYAGIL, N.; GOKALP, S.; KORKMAZ, Y.; BASEREN, M.; KARABULUT, E. 
Sealant and composite bond strenght to enamel with antibacterial/self-etching adhesives. 
Int J Paediatr Dent, v.15, n.4, p. 274-81, 2005. 
 
FELDENS, C.A.; KRAMER, P.F. Selantes de Fossas e Fissuras In Cárie dentária na 
infância: uma abordagem contemporânea. São Paulo: Santos, 2013, p.159-64. 
 
LARA, S.M.H.; FERNANDEZ, K.B.P.; MENEGHEL, L.L.;  FERELLE, A.; WALTER, L.R.F. 
Retención de alimentos em la superficie oclusal de los segundos molares deciduos. Rev 
ADM, v.75, n.6, p.296-301, 2008. 
 
LI, W.; WANG, W. Predicting caries in permanente teeth from caries in primary teeth: an 
eight-year cohort study. J Dent Res, v.81, p.561-6, 2002. 
 
LLODRA, J.C.; BRAVO, M.; DELGADO- RODRIGUEZ, M.; BACA, P.; GALVEZ, R. 
Factors influencing the effectiveness os sealants – a meta-analysis. Community Dent 
Oral Epidemiol, v.21, p.261-8, 1993. 
 
NARVAI, P.C.; FRAZÃO, P.; RONCALLI, A.G.; ANTUNES, J.L.F. Cárie dentária no Brasil: 
declínio, polarização, iniquidade e exclusão social. Rev Panam Salud Publica, v.19, n.6, 
p.385-93, 2006. 
 
PERDIGÃO, J.; RITTER, A.V. Adesão aos tecidos dentários. In: BARATIERI, L.N. 
Odontologia restauradora: fundamentos e possibilidades. São Paulo: SANTOS; 2001. p. 
85-128. 
 
RYGE, G.; SNYDER . M. Evaluating the clinical quality of restorations. J Am Dent Assoc. 
v.87, n.2, Aug, p.369-77.1973. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

VAN MEERBEEK, B.; DE MUNCK, J.; YOSHIDA, Y.; INOUE, S.; VARGAS, M.; VIJAY, P.; 
VAN LANDUYT, K.; LAMBRECHTS, P.; VANHERLE, G. Adhesion to enamel and dentin: 
current status and future challenges. Oper Dent, v.28, n.3, p.215-35, 2003. 

 
WAGGONER, W.F.; SIEGAL, M. Pit and fissure sealant application: updating the 

technique. J Am Dent Assoc, v.127, n.3, p.351-61, 1996. 
 


