
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Por esse documento, o Sr(a) está sendo convidado para que seu (sua) filho (a) participe 

voluntariamente da pesquisa intitulada IMPACTO DO USO DE DIFERENTES CRITÉRIOS CLÍNICOS 

NA AVALIAÇÃO DE LESÕES DE CÁRIE AO REDOR DE RESTAURAÇÕES EM DENTES 

DECÍDUOS: ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO tendo como Pesquisador Responsável o Prof. Dr. 

Fausto Medeiros Mendes, com a participação dos pesquisadores Mariana Minatel Braga, Daniela 

Prócida Raggio, José Carlos Pettorossi Imparato, Maximiliano Sérgio Cenci, Elenara Ferreira de 

Oliveira, Kim Rud Ekstrand, Tathiane Fernandes de Novaes, Tamara Kerber Tedesco, Thais 

Gimenez, Bruna Lorena Pereira Moro, Laura Regina Antunes Pontes, Renata Pereira de Samuel 

Marques, Nathalia de Miranda Ladewig, Isabel Cristina Olegário da Costa, Ana Laura Pássaro, Cintia 

Saori Saihara e Cácia Signori, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Este 

documento também dará maiores informações sobre os procedimentos a serem realizados, que 

serão detalhados a seguir. Sua participação não é obrigatória e não haverá prejuízo algum, caso se 

recuse a participar.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade das restaurações em dentes decíduos (de leite) 

e comparar dois diferentes critérios visuais para detecção de lesões de cárie ao redor de 

restaurações. Alguns estudos já realizados mostram que restaurações com pequenos defeitos como 

manchamentos, por exemplo, são muitas vezes substituídas por novas restaurações. Nós 

acreditamos que isso pode ser considerado um tratamento desnecessário, capaz de enfraquecer o 

dente. Por isso nós queremos encontrar um método de diagnóstico capaz de garantir maior 

longevidade para as restaurações, assim como saúde bucal para as crianças.  

Todas as crianças passarão por uma avaliação inicial para verificar a presença de lesões de 

cárie, na qual serão utilizados um espelho e uma sonda OMS (um instrumento com uma bolinha na 

ponta). A seguir, será sorteado um grupo para essa criança, de acordo com dois diferentes critérios 

de diagnóstico para avaliação das restaurações presentes em sua cavidade bucal. A dentista que 

realizar essa avaliação irá limpar os dentes da criança com auxílio de um micromotor de baixa-

rotação, taça de borracha e escova de Robinson com pasta profilática, água e fio dental. Serão 

utilizados novamente, um espelho e uma sonda OMS para avaliar a qualidade das restaurações e a 

presença de cárie ao redor das mesmas. Após a avaliação, esta mesma dentista irá decidir se 

nenhum tratamento será necessário para a restauração avaliada, se será feito um reparo na mesma 

ou se essa será substituída por uma nova restauração. 

As restaurações serão, então, avaliadas pela segunda vez de acordo com o outro critério que 

não foi o sorteado. Essa avaliação servirá apenas para futura comparação dos dados e não irá 

influenciar na classificação e no tratamento proposto pelo critério realizado da primeira vez. Apenas o 

dentista que fará o diagnóstico saberá o grupo em que a criança está, nem os responsáveis, nem a 

criança e nem o dentista que tratará a criança saberão. 
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Os tratamentos serão realizados de acordo com protocolos predefinidos e por outros dentistas, 

que também irão planejar e realizar o tratamento dos outros dentes da criança, caso haja 

necessidade. Após o término dos tratamentos das restaurações, as crianças serão reexaminadas 

após 6, 12, 18 e 24 meses. Entretanto, qualquer problema entre essas reavaliações podem e devem 

ser comunicados aos pesquisadores. Havendo qualquer necessidade de tratamento durante esse 

período, a criança será atendida e tratada. Após esses 24 meses, as crianças continuarão assistidas 

pela Disciplina de Odontopediatria para qualquer intercorrência decorrente da pesquisa. Caso seja 

identificado um problema grave com um dos critérios de avaliação das restaurações, a pesquisa pode 

ser interrompida e melhor tratamento será garantido à criança. 

Os riscos esperados para esta pesquisa são mínimos, sendo os mesmos aos quais as crianças 

estariam expostas durante um atendimento Odontopediátrico padrão, fora da pesquisa. A diferença 

entre os grupos do estudo são os critérios utilizados para avaliação das restaurações, porém as duas 

estratégias utilizadas são descritas na literatura e utilizadas pelos cirurgiões-dentistas, sendo que o 

objetivo do estudo é saber qual das estratégias traz mais benefícios para os pacientes. 

A criança que participar da pesquisa terá como benefício direto o diagnóstico e tratamento 

gratuito de todos os problemas bucais que ela apresentar. Além disso, os resultados dessa pesquisa 

poderão contribuir para que todas as crianças futuramente recebam a melhor forma de diagnóstico e 

avaliação de restaurações e, consequentemente, melhor planejamento do seu tratamento 

odontológico. 

O responsável pelo participante da pesquisa poderá escolher não participar da pesquisa, tendo 

a possibilidade de retirar seu consentimento e deixar de participar da mesma a qualquer momento 

sem qualquer penalização por parte do Pesquisador Responsável. O tratamento integral da criança 

será garantido, mesmo com a interrupção da sua participação na pesquisa por sua própria vontade 

ou caso o estudo seja interrompido.  

O participante e seu acompanhante terão ressarcimento de todos os gastos decorrentes com a 

participação nesta pesquisa. Além disso, o participante da pesquisa receberá assistência integral e 

imediata, de forma gratuita pelo tempo que for necessário em caso de danos decorrentes da 

pesquisa.  

Não será revelada, sob nenhuma hipótese, a identidade do participante bem como de seu 

responsável, mesmo na divulgação dos resultados. Os pesquisadores garantem o caráter 

confidencial das informações e o participante da pesquisa recebe o compromisso do pesquisador 

responsável de utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa. Ao final da pesquisa, os 

participantes receberão os resultados encontrados. Os resultados obtidos serão publicados, 

independentemente de serem favoráveis ou não. 

Havendo qualquer problema ou dúvida durante a realização da pesquisa, o pesquisador 

responsável pode ser encontrado pelos telefones (11) 9 9153-9355 ou (11) 3091-7835, ramal 208, 

para falar com Fausto Medeiros Mendes. 
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Se houver dúvidas em relação aos aspectos éticos da pesquisa, contatar 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 às 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).   

Declaro ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo a pesquisa “IMPACTO DO USO DE DIFERENTES CRITÉRIOS CLÍNICOS 

NA AVALIAÇÃO DE LESÕES DE CÁRIE AO REDOR DE RESTAURAÇÕES EM DENTES 

DECÍDUOS: ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO”. Concordo voluntariamente em participar do 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidade ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido neste serviço.  

Este documento foi elaborado em duas vias sendo uma do participante da pesquisa e outra do 

pesquisador responsável. 

 

       

Nome do participante da Pesquisa: ____________________________________________ 

Nome do responsável legal: ____________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal: ________________________________________________ 

Data:______/_______/_______ 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação nesta pesquisa. 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Fausto Medeiros Mendes 

Assinatura: _______________________________ 

Data:______/_______/_______ 
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