
GUILHERME MOURA DE CARVALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
COMO PREDITIVO DA PRESENÇA DE CÁRIE DE DENTINA 

EM DENTES DECÍDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
MAR/2005 



  

 
GUILHERME MOURA DE CARVALHO 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
COMO PREDITIVO DA PRESENÇA DE CÁRIE DE DENTINA EM 

DENTES DECÍDUOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projeto de Pesquisa apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia Preventiva e Social como 
requisito parcial para obtenção do 
grau de mestre do curso de Mestrado 
em Odontonlogia Preventiva e Social. 
 

Orientador: Prof. Dr. Kenio Costa Lima 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATAL/RN 
MAR/2005 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 

CARVALHO, Guilherme Moura 

Validação de um método auxiliar de diagnóstico como preditivo da 

presença de cárie de dentina em dentes decíduos. Guilherme Moura de 

Cravalho. Natal, 2005. 

vii 61 

Tese: Dissertação em odontologia Preventiva e Social 

1. Fluorescência a laser  2.  Histológico  3.  Cárie de dentina 4.  Microdureza 

 
 
I. Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATÓRIA 
 
 
Aos meus pais, Gustavo e Iaci, por apoiarem sempre minhas 
decisões, independente das barreiras enfrentadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
AGRADECIMENTOS 

 
 
Ao Prof. Kenio Costa Lima, pela orientação de praticamente toda minha trajetória 
científica, pelos ensinamentos, pela paciência e tempo dedicados a mim. 
 
Ao Coordenador do curso, Prof. Antônio Costa Lisbôa, pela disponibilização da 
realização dos procedimentos necessários na UFRN. 
 
Ao Prof. Clodomiro Alves Júnior, pela grande contribuição na fase final 
metodologia e disponibilização dos equipamentos necessários para tal realização. 
 
À Profa. Isauremi Vieira Assunção Pinheiro, pela ajuda crucial no desenvolvimento 
inicial do projeto e pela troca de informações sobre o mesmo. 
 
Aos professores Angela Ferreira, Ângelo Roncalli, Delane Rêgo, Elizabete Souza, 
Íris do Céu, Socorro Feitosa, pelos conhecimentos repassados. 
 
À disciplina de dentística da UFRN e aos seus professores, pela contribuição e 
permissão para realização do estudo.  
 
À profa. Leda Quinderé, por apoiar o desenvolvimento da pesquisa. 
 
À Cirurgiã Dentista Ana Stella de Vasconcelos Vilar, pelo crucial apoio e dedicação 
na fase de coleta de dados. 
 
Ao cirurgião Dentista Marco Aurélio Medeiros da Silva, pela disponibilização dos 
equipamentos necessários para realização das radiografias. 
 
Aos alunos de iniciação científica, Arcelino e Felipe que quando podiam auxiliavam 
o desenvolvimento da pesquisa. 
 
Aos funcionários Aílton, Cecília, Floriano, Íris, Oceam e Rosário, pela 
disponibilidade em ajudar sempre que solicitados. 
 
Aos meus grandes e velhos amigos André, Aléssio, João Fernando, Jorge e Roberto, 
pelo incentivo para realizar esse desafio.  
 
Aos meus grandes e novos amigos Igor, Jimmy, Otacílio e Tacio pelo apoio 
constante durante a graduação e durante a pós-graduação. 
 
Às minhas “amigas” Nara e Viviane por serem sempre solicitas quando necessitei 
de ajuda. 
 
A Alex, Bruna, Elaine e Manuella, que dedicaram seu trabalho para realização do 
preparo e análise dos espécimes. 
 
Aos meus colegas de curso pela troca de informações e pela divisão aprendizado 
adquirido com esse convívio. 



  

 
Aos meus irmãos Tavo e Geo, pelo incentivo em todos os momentos da vida. 
 
A minha sobrinha Mariana, por ser uma das minhas inspirações nos momentos em 
que redigia a dissertação. 
 
A todos aqueles que de qualquer forma colaboraram para a realização desse estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

SUMÁRIO 
 
 

1. INTRODUÇÃO 8
2. REVISÃO DA LITERATURA 10
2.1. Considerações gerais a respeito da cárie dentária 10
2.2. A fluorescência a laser para diagnóstico de cárie oclusal em dentes 
decíduos: uma revisão sistemática 15
2.3. Fluorescência a laser em dentina 18
3.OBJETIVOS 22
3.1. Objetivo geral 22
3.2. Objetivo específico 22
4. METODOLOGIA 23
4.1. Seleção da amostra 23
4.2. Delineamento do estudo 23
4.3. Fase clínica 24
4.4.Preparo dos espécimes 28
4.5. Microdureza 32
4.6. Considerações éticas 35
4.7. Análise dos resultados 36
5. RESULTADOS 37
6. DISCUSSÃO 45
7. CONCLUSÃO 55
8. REFERÊNCIAS 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
RESUMO 

 
Esse estudo se propôs a avaliar um método auxiliar de diagnóstico 

(DIAGNOdent®) na predição de cárie de dentina em dentes decíduos, através de 

validação histológica e de microdureza. Verificando possíveis diferenças entre os 

valores obtidos através do método auxiliar, além de determinar um ponto de corte para 

parada de remoção de tecido cariado. A amostra do estudo foi de 15 crianças que 

apresentaram 21 cavidades de cárie, tratadas e analisadas desde antes da realização da 

restauração até quando da exodontia do elemento dentário. Os espécimes foram 

analisados através do DIAGNOdent® antes da abertura das cavidades, após a remoção 

do tecido cariado e depois da reabertura das cavidades que se deu após a exodontia dos 

elementos dentários. Posteriormente, receberam preparo metalográfico para realização 

de testes de microdureza e microscopia óptica que serviram como forma de validação 

para as mensurações obtidas pela fluorescência a laser. Houve diferença significativa 

entre os valores DIAGNOdent® encontrados antes da abertura da cavidade e os demais 

(p < 0,0001). Havendo correlação significativa (r = 0,432 ; p = 0,019) apenas para as 

aferições obtidas antes da abertura das cavidades e quando do término da remoção do 

tecido cariado. Para a microdureza, as médias axiais foram significativamente maiores 

que as pulpares, existindo correlação entre a microdureza pulpar e os valores do 

DIAGNOdent® após a reabertura (r = - 0,472 ; p = 0,002). Valores de 15,38% para a 

sensibilidade, 100% para a especificidade, 100% para o valor preditivo positivo e 

71,79% para o valor preditivo negativo, foram obtidos quando se utilizou um ponto de 

corte de 30 para fluorescência a laser, tendo como padrão-ouro a microdureza pulpar. 

Partindo da média dos valores de fluorescência a laser obtidos após a remoção do tecido 

cariado e acrescentando-se um desvio-padrão a esta, o método indicou o valor de 19 

como ponto de corte para cessar a remoção de dentina. Concluiu-se que, nas condições 

analisadas, o método auxiliar de diagnóstico (DIAGNOdent®) é um método acurado na 

predição de cárie de dentina em dentes decíduos. Além disso, o método comprovou que 

o padrão usual de remoção de dentina garante a remoção do tecido cariado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Por muitos anos, o tratamento da cárie foi caracterizado pela exodontia do 

elemento dentário. No entanto, desde o início do século, Black descreveu que através da 

retirada da cárie e do subseqüente selamento dentário, a mesma poderia ser tratada e o 

dente permaneceria na cavidade oral. Com base nisso, o tratamento da cárie, a partir de 

então, passou a ser a restauração do elemento dentário alterado. 

Atualmente, sabe-se que o tratamento restaurador apenas trata as seqüelas da 

doença. Assim, quando ocorre a progressão da cárie atingindo estágios avançados de 

desmineralização, com conseqüente cavitação, se torna necessária a realização da 

restauração. Contudo, dúvidas ainda existem a respeito da quantidade de tecido cariado, 

principalmente dentina, que deve ser removido. Besic5 e Shouboe e Mc Donald49 

preconizaram a remoção de toda a dentina infectada, uma vez que seus estudos 

mostraram que bactérias remanescentes podem se manter viáveis por longos períodos de 

tempo. 

Por esse motivo, iniciou-se uma discussão sobre qual seria a quantidade ideal de 

dentina a ser removida e de que maneira poderia se identificar clinicamente que parte da 

dentina realmente deveria ser removida ao se preparar uma cavidade para posterior 

restauração.  

Desde então, passou-se a utilizar os critérios de cor e dureza, que apesar de 

serem bastante empíricos, ainda são os mais utilizados até hoje7. Com o 

desenvolvimento dos estudos nessa área, foram propostos os corantes, na tentativa de 

mostrar através da impregnação do tecido infectado, a presença de cárie na dentina, e 

assim substituir os critérios utilizados anteriormente. Todavia, os corantes caíram em 

desuso devido ao fato de corar a dentina que não deveria ser removida22,40 e também 

pelo fato da fucsina, principal substância utilizada nos corantes, ser carcinogênica13,14,44. 

Várias outras formas de diagnóstico auxiliar estão sendo utilizadas para facilitar 

essa remoção de tecido dentinário, porém nenhuma delas apresentou acurácia ideal que 

permita seu uso na prática clínica. A partir desta constatação, pesquisas vêm testando 

métodos alternativos para esse fim, onde o método de fluorescência a laser ganhou 

destaque nos últimos anos, sendo este bastante utilizado em diversas pesquisas3, 

34,35,36,41,42,46,47,48.  
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O DIAGNOdent®  (KaVo, Biberach, Alemanha) é um aparelho que usa o laser 

fluorescente de baixa potência, apresentando diodos com comprimento de onda no 

espectro vermelho de 655 nm21. Na literatura, podem-se encontrar estudos em que o 

aparelho é utilizado com finalidade de realização de diagnóstico auxiliar de cárie, tanto 

para lesão branca (superfícies lisas e livres)35,47, quanto para cáries de cicatrículas e 

fissuras (superfícies oclusais)34,36,37,38 e também para aquelas de superfícies proximais48. 

Na prática clínica não existem critérios suficientemente acurados para 

identificação da dentina infectada, não havendo uma diferenciação satisfatória entre esta 

e a dentina afetada ou mesmo em relação à sadia. A utilização dos critérios de cor e 

dureza ou evidenciação de cárie não garantem tal identificação, não sendo fidedignos 

em seu diagnóstico, e ainda podendo levar à remoção de estrutura dentinária sadia. 

Portanto, existe a necessidade de se desenvolver novos trabalhos que apresentem 

parâmetros os quais possam facilitar a remoção apenas da dentina infectada. 

Nesse sentido, os trabalhos realizados in vivo e em dentes decíduos ganham 

bastante importância por apresentarem uma melhor fidedignidade quando se trata da 

remoção de tecido cariado, pelo fato de se poder realizar validações através de um 

padrão-ouro mais acurado (histologia tradicional, tridimensional, microdureza e 

difração de raio-x) do que os que podem ser utilizados quando o estudo é feito in vivo e 

em dentes permanentes.  

Constatada a validade do instrumento para diagnóstico de cárie em dentina, este 

será de grande valia na preservação de estrutura dental na fase de preparos cavitários, 

reduzindo o desgaste desnecessário do tecido dentário sadio.  

Dessa forma, este estudo se propõe, portanto, a esclarecer a validade de um 

método auxiliar de diagnóstico, a fluorescência a laser (DIAGNOdent® ), no diagnóstico 

de cárie em dentina de dentes decíduos, baseado na comparação com método 

histológico tradicional e microdureza.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo será divido em três subitens, de maneira que facilite a compreensão 

do leitor em relação aos conteúdos abordados, assim como ao tipo de revisão realizada. 

No primeiro serão abordados aspectos gerais relacionados à cárie, seus fatores 

etiológicos, patogênese, além de características clínicas e histológicas da cárie de 

dentina. O segundo é referente aos trabalhos que utilizaram a fluorescência a laser para 

diagnóstico auxiliar de cárie, em condições semelhantes as que foram propostas por esse 

trabalho. E o terceiro, está relacionado aos trabalhos que utilizaram a fluorescência 

diretamente em dentina. A primeira e a terceira parte serão compostas por uma revisão 

de literatura informativa, mais tradicional, e a segunda será composta por uma revisão 

sistemática da literatura. 

 

 

2.1 Considerações gerais a respeito da cárie dentária 

 

 

A cárie dentária, ainda hoje, figura entre as mais significativas doenças 

humanas. O principal motivo deve-se ao fato de apresentar uma alta prevalência, 

podendo afetar percentuais acima de 95% nas mais diversas populações mundiais27. 

Recentemente, foi concluído no Brasil o Projeto SB Brasil 2003, que teve como 

objetivo geral produzir informações sobre as condições de saúde bucal da população 

brasileira e subsidiar o planejamento-avaliação de ações, além da criação e manutenção 

de uma base de dados eletrônica relativa aos principais problemas nessa área, 

contribuindo na perspectiva da estruturação de um sistema nacional de vigilância 

epidemiológica em saúde bucal. Segundo este estudo, cerca de 90% da população de 15 

a 19 anos apresenta pelo menos um dente permanente com experiência de cárie43. 

 Durante muito tempo, a cárie foi considerada por diversos autores como 

dependendo de múltiplos fatores e, essencialmente, da inter-relação de três principais 

grupos. Esses grupos envolvem fatores pertinentes aos microrganismos, substratos e 

hospedeiros, de maneira que para o início da doença eles deveriam estar 

simultaneamente presentes27. Esse modelo foi consagrado na Odontologia como Tríade 
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de Keyes e, ainda hoje, está presente em livros textos e deve ser discutido na academia, 

devido à sua importância como um estágio de conhecimento relativo à sua época 

 Posteriormente, um quarto fator (o tempo) foi adicionado à tríade, pois se 

acreditava que além da presença dos fatores anteriormente citados, também deveria 

haver tempo suficiente para que pudesse ocorrer a doença31.  

 Atualmente, com o desenvolvimento de novas técnicas e métodos voltados à 

compreensão da dinâmica do processo carioso, novos conhecimentos foram gerados. A 

partir de então, a etiologia da cárie foi reavaliada e um novo diagrama foi elaborado e 

proposto por Fejerskov e Manji11. Assim, os fatores foram reclassificados e o biofilme 

dentário passou a ser considerado o único fator verdadeiramente etiológico da cárie. As 

espécies bacterianas, o flúor, a dieta, o açúcar, além dos fatores salivares (composição, 

capacidade tampão e fluxo) foram classificados como determinantes e os fatores sociais 

(classe social, educação, renda, conhecimento e comportamentos) foram classificados 

como fatores de confusão. Todos esses conceitos tiveram sua importância, pois 

forneceram suas contribuições para se chegar ao conceito atual50. 

 Essa discussão em relação à etiologia da cárie é de suma importância para o 

entendimento do processo da doença, bem como para a atuação na sua prevenção. 

Porém, mesmo com todos os avanços alcançados pela Odontologia atual, a cárie é um 

problema que ainda persiste, ou seja, existem inúmeros pacientes que apresentam 

atividade de cárie, fazendo-se necessário o tratamento das seqüelas da doença. Sendo 

assim, torna-se importante conhecer a estrutura dentária e como ocorre esse processo. 

 O seu fator etiológico, o biofilme dentário, se deposita em condições usuais 

sobre a superfície do esmalte dentário ou de outras superfícies duras e que não 

descamam na boca12. Associado a um consumo freqüente de carboidratos fermentáveis, 

espécies bacterianas acidogênicas e acidúricas são selecionadas e produzem grandes 

quantidades de ácido, em especial o ácido lático, reduzindo o pH da interface biofilme-

dente por um período prolongado de tempo. Esse tempo no qual o ácido fica em contato 

com a superfície do esmalte proporciona sucessivas desmineralizações de sua estrutura, 

o que caracteriza o processo carioso e que inicialmente se estabelece no esmalte7,27,31,50. 

Esse tecido, que é o elemento de maior dureza do corpo humano, devido ao seu 

alto teor de material inorgânico, aproximadamente 95%, é um sólido microporoso e 

transluzente que apresenta uma estrutura cristalina com microporos chamadas de 

espaços intercristalinos9,20. Quando o esmalte é atingido pela cárie, há um aumento do 

espaço intercristalino, com diminuição do tamanho e número dos cristais, aumentando 
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sua porosidade. Neste momento tem-se uma aparência esbranquiçada, principalmente 

após uma secagem, devido a substituição da água pelo ar no seu interior51. 

 Apesar da dureza, o esmalte é um tecido extremamente friável. Por esse motivo, 

a dentina subjacente que é um tecido mais resiliente, confere sustentação e reduz a 

possibilidade de fratura deste durante a mastigação. A dentina é uma estrutura avascular 

que não apresenta células no seu interior. Apenas os prolongamentos dos odontoblastos 

estão dentro dos túbulos que a percorrem desde a polpa até a junção amelodentinária19. 

A sua composição é estimada em cerca de 70% de material inorgânico, 18% de material 

orgânico e 12% de água, o que a torna um tecido com dureza considerada ainda maior 

do que a do osso. Essa composição varia com a idade do dente, devido a mineralização 

progressiva que ocorre durante a vida do elemento dentário2.  

 Quando a cárie dentária compromete a junção amelodentinária, ocorre a 

disseminação das bactérias e dos produtos bacterianos, o que aumenta 

significativamente a área de contato entre esses produtos e a superfície dentinária, 

minando e solapando gradativamente o esmalte sobrejacente. À medida que a lesão 

invade a dentina, progride em forma de pires em direção à base dos canalículos 

dentinários. A lesão resultante assume forma de cone com a base na junção 

amelodentinária e o ápice voltado para a polpa9,31. A tentativa de bloqueio da evolução 

da cárie pelo organismo se dá através da formação da dentina esclerosada. Esse passa a 

ser, necessariamente, o primeiro aspecto microscópico a ser detectado quando se 

estabelece a cárie de dentina. Microscopicamente, no sentido da polpa para superfície, a 

cárie de dentina pode ser dividida nas seguintes zonas: de esclerose dentinária, de 

desmineralização inicial, de invasão bacteriana, de desmineralização avançada e de 

destruição ou desorganização total9. 

 Todavia, estes aspectos não podem ser identificados através de um mesmo corte 

microscópico, em decorrência das técnicas de preparo dos espécimes. Devido a essa 

impossibilidade de distinção das várias zonas de evolução da cárie de dentina, 

microscópica e/ou clinicamente, outros critérios são necessários para a destinção entre 

uma dentina inicialmente cariada e uma totalmente destruída. Essa distinção faz-se 

clinicamente importante para o estabelecimento de parâmetros entre o que deve ser 

removido e o que pode ser preservado na realização do preparo cavitário9,19.  

Dois tipos de dentina comprometida podem ser distinguidos no sentido da 

superfície para a polpa. A dentina infectada é caracterizada por uma consistência mole 

e de cor amarelada. Nesta dentina, pode-se distinguir superficialmente uma zona de 
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dentina necrótica desorganizada e amolecida. Microscopicamente, observa-se um 

material granuloso, eosinófilo e em quase sua totalidade sem preservação estrutural, ou 

seja, praticamente amorfo. Em seguida, observa-se a zona de dentina desmineralizada 

superficial, mais profunda e caracterizada pela deformação da morfologia canalicular e 

manutenção orgânica. Os canalículos apresentam-se dilatados e obstruídos por 

microrganismos, apresentando varicosidades e focos de liquefação longitudinais e 

transversais. A dentina infectada, dessa forma, não pode ser remineralizada. 

Profundamente a essa duas camadas encontra-se a dentina contaminada, a qual 

mostra-se com estrutura distorcida, mas com textura parcialmente mantida. Na dentina 

contaminada podem distinguir-se, da superfície para a polpa, três regiões: zona de 

dentina desmineralizada profunda, localizada abaixo da zona de desmineralização 

mais superficial; uma de esclerose dentinária e, freqüentemente, a dentina reacional, 

que juntas constituem a zona de dentina hipermineralizada. Na zona de dentina 

desmineralizada profunda, a matriz canalicular encontra-se preservada e intacta. A 

presença bacteriana pode ser detectada, embora seja pouco freqüente. 

Macroscopicamente essa dentina apresenta-se seca e com coloração acastanhada9. 

Esquematicamente, da superfície para a polpa, quanto à relação com o tipo e 

número de bactérias, a dentina pode ser dividida em: 

 
→ Zona da dentina necrótica, destruída e desorganizada 

Dentina Infectada 
→ Zona de dentina desmineralizada superficial ou avançada 

  
 
 
           → Zona de dentina desmineralizada profunda ou inicial 
Dentina Contaminada 

                  →Esclerose dentinária  
        → Zona de dentina hipermineralizada 

                   → Dentina reacional 
 
 A dentina infectada se apresenta irreversivelmente comprometida, devido à 

presença de bactérias, e deve ser totalmente removida9,25, enquanto que a dentina 

contaminada, conhecida também como afetada, pode ser mantida e, caso receba o 

tratamento adequado, torna-se passível de recuperação10,29,30. 

Na prática clínica os métodos utilizados como critérios para remoção da dentina 

infectada continuam sendo a cor e a dureza, porém Thylstrup e Qvist51 em 1987 

demonstraram que a cor não é um critério confiável, pois em estágios iniciais de cárie, a 
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cor é a primeira alteração que se percebe em nível de dentina e Ricketts, Kidd e 

Beighton40, mostraram que não existe correlação entre a presença de bactérias e 

coloração do tecido.  

Quanto à dureza, esta oferece como principal vantagem a criação de uma forma 

de resistência ao preparo cavitário27. Mesmo assim, clinicamente não se faz possível a 

diferenciação entre a dentina infectada e a dentina afetada. Pressionando-se um 

instrumento manual, como por exemplo, a colher de dentina, de uma determinada 

maneira sobre o tecido dentinário pode-se remover indevidamente parte da dentina 

contaminada. Por isso, a observação do “grito da dentina” ao se fazer uso de 

instrumento manual (colher, por exemplo) torna-se empírica e sujeita a diversas 

variações individuais, como força aplicada, afiação de instrumentos ou maneira de 

incidir o instrumento7. 

Assim, técnicas como a evidenciação da dentina através de corantes foram 

propostas para identificação da dentina infectada. Vários tipos de corantes, como o 

vermelho ácido a 1% em propilenoglicol e a fucsina básica a 0,5% foram amplamente 

pesquisados13,14,15,24,25,32,33,44. A fucsina, que foi um dos evidenciadores mais utilizados, 

caiu em desuso, principalmente pelo seu potencial carcinogênico, mesmo que alguns 

autores admitissem sua real capacidade na identificação da dentina infectada13,14,44. 

Outros não acreditam nesse tipo de identificação, uma vez que a utilização dos corantes 

pode levar a um desgaste excessivo do dente pelo fato de que as áreas além da dentina 

infectada poderem se apresentar coradas22,40. 

Devido às dificuldades na identificação do limite entre a dentina infectada e a 

dentina sadia, outros métodos de diagnóstico estão sendo utilizados como auxiliares ao 

exame tradicional (visual/tátil). 

O método radiográfico permite visualizar a presença ou não de radiolucidez em 

dentina, na tentativa de mensurar o grau de destruição dentinária e optar pela melhor 

técnica para realização do tratamento restaurador. No entanto não permite reconhecer o 

limite entre a dentina infectada e a dentina afetada. Por este motivo, este método é 

utilizado apenas como diagnóstico da presença ou ausência de cárie em tecido 

dentinário e serve ainda como controle da possível progressão de uma lesão, através da 

comparação radiográfica em diferentes momentos28,52. 

Mais recentemente, métodos físicos como o laser, têm sido propostos como 

forma de avaliar densidade mineral e, assim, possíveis perdas minerais. A fluorescência 

a laser começou a ser utilizada por volta do ano de 1998, onde já se apresentava como 
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um método promissor. As primeiras pesquisas foram realizadas por Reich e 

colaboradores39. A partir de então a fluorescência a laser, através do aparelho 

DIAGNOdent®, tem sido utilizado em muitos trabalhos que objetivam realizar 

diagnóstico de cárie. A maioria dos estudos direcionou seu uso para diagnóstico de cárie 

em esmalte e obtiveram resultados que indicam ser o mesmo um método auxiliar de 

grande valia. Grande parte destes estudos foi realizada in vitro23,34,47,48 e in vivo35,42. Seu 

uso em esmalte de dentes decíduos tem sido pesquisado em estudos in vivo3,46. No 

entanto, não se tem registro do seu uso diretamente na dentina de dentes decíduos e 

como auxiliar quando da dúvida de até que ponto deve-se remover tecido durante um 

preparo cavitário. 

 

 

2.2 A fluorescência a laser para diagnóstico de cárie oclusal em dentes 

decíduos: uma revisão sistemática 

 

 

No sentido de analisar os trabalhos que utilizaram o DIAGNOdent® no 

diagnóstico de cárie oclusal em dentes decíduos, foi realizada uma revisão sistemática 

da literatura tomando como referência as bases de dados MEDLINE (Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia) e 

Cochrane Library, acessadas através da Bireme (Centro Latino-Americano e Caribenho 

de Informação de Ciências e Saúde – www.bireme.br). 

 Os critérios de seleção dos artigos abrangeram estudos clínicos que utilizaram 

humanos e crianças como participantes, publicados nos idiomas português, inglês e 

espanhol e que apresentavam presença de cárie como desfecho, sendo o exame 

histológico e abertura de cavidade, utilizados como padrão-ouro. Além destes critérios, 

determinou-se o período de publicação dos mesmos, considerando-se apenas aqueles 

estudos que foram realizados entre os anos de 1993 a 2004. Como critérios de exclusão 

foram adotados o fato de o estudo ter sido realizado in vitro, incluir apenas dentes 

permanentes, utilizar outros testes que não o histológico, a abertura de cavidade ou 

exame clínico como padrão ouro e aqueles que só avaliaram superfícies lisas livres ou 

não. 
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Utilizou-se como estratégia de busca para a base MEDLINE: Diagnodent or 

(laser fluorescence) or (laser fluoroscopy) and (oclusal or occlusal) and (vivo) 

[Palavras] and "ESPANHOL" or "INGLES" or "PORTUGUES" 

[Idioma] and "HUMANO, CRIANCA" [Limites]. E para as bases LILACS e BBO: 

diagnodent or (laser fluorescence) or (laser fluoroscopy) and (oclusal or occlusal) 

and (vivo) [Palavras]. Já para a busca na Cochrane Library foi utilizada apenas a 

palavra Diagnodent.  

A busca eletrônica e manual foi realizada independentemente por 2 

pesquisadores, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Após a seleção das referências 

pelos examinadores, foi realizada a avaliação dos artigos completos por 2 examinadores 

e seus dados extraídos, baseado nos critérios do Journal of the American Medical 

Association (Jama)17,18. 

Na base de dados MEDLINE foram encontrados 10 trabalhos, todos na língua 

inglesa e publicados entre os anos de 2001 e 2004. Destes, 3 foram excluídos por terem 

sido realizados apenas com dentes permanentes, 4 por terem sido realizados in vitro, 1 

por ter sido realizado em superfície lisa e 1 por ser a continuação de um dos estudos 

selecionado e não apresentar dados que pudessem ser analisados. Sendo assim, apenas 

um artigo foi selecionado. 

Na LILACS foram encontrados 12 trabalhos, sendo 1 na língua espanhola e os 

demais na língua portuguesa e publicados entre os anos de 2000 e 2004. Destes, 10 

foram excluídos por terem sido realizados in vitro, 1 foi excluído por ter sido realizado 

em superfícies lisas e 1 por ser uma revisão informativa. Portanto, nenhum artigo foi 

selecionado. 

Em relação à BBO, foram encontrados 16 trabalhos, publicados entre os anos de 

1999 e 2004, sendo apenas um na língua espanhola e os demais na língua portuguesa. 

Destes, 10 foram excluídos por terem sido realizados in vitro, 2 foram excluídos por 

terem sido realizados em superfície lisa, 2 por serem revisões informativas e 1 que, 

apesar de se enquadrar nos critérios de seleção, não apresentou dados que pudessem ser 

comparados com os demais trabalhos. Nesse contexto, apenas um artigo foi selecionado. 

Na Cochrane Library, 4 trabalhos foram encontrados, sendo todos na língua 

inglesa e publicados nos períodos de 2001 e 2004. Destes trabalhos, 3 foram excluídos 

por terem sido realizados apenas com dentes permanentes e 1 foi excluído por ter sido 

realizado in vitro. Portanto, nenhum trabalho foi selecionado. 
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Dos 42 trabalhos encontrados, 3 se repetiram na MEDLINE e na Cochrane 

Library, 4 trabalhos se repetiram na LILACS e na BBO. Ao final das buscas, portanto, 

foram selecionados 2 trabalhos para análise. 

 O trabalho de Rocha41 teve como objetivo avaliar a efetividade in vivo do 

método laser DIAGNOdent®, comparando-o com os métodos visual e radiográfico no 

diagnóstico de lesões de cárie, localizadas nas superfícies oclusais de molares decíduos. 

Foram estudados 50 sítios da superfície oclusal de 30 molares decíduos de 29 pacientes, 

com idades entre 10 e 11 anos. Como padrão ouro foi usado o exame histológico em 

lupa estereomicroscópica com aumento de 40 vezes e realizado por um único 

examinador, assim como o exame radiográfico. O diagnóstico com o DIAGNOdent® foi 

realizado por 2 examinadores, onde foi encontrado um valor de Kappa inter-

examinadores de 0,61 e intra examinadores de 0,61 para o examinador A e de 0,72 para 

o B.  

Nesse estudo, quando todas as lesões foram consideradas, a sensibilidade 

encontrada para o examinador A foi de 58,6 % e para o B de 62,1 %. Já a especificidade 

foi de 85,7% para o examinador A e de 95,2 % para o B. Além desses valores, 

encontrou-se acurácia de 70 e 76% para os examinadores A e B, respectivamente. 

Quando foram consideradas apenas as lesões com envolvimento de dentina, a 

sensibilidade encontrada para o examinador A foi de 76,9 % e para o B de 69,2 %. A 

especificidade foi de 94,6 % para o examinador A e de 97,3 % para o B. A acurácia foi 

de 90 % para os dois examinadores.   

A partir dos resultados desse estudo, concluiu-se que o método DIAGNOdent® 

apresenta acurácia semelhante aos métodos visual e radiográfico no diagnóstico in vivo 

de lesões de cárie em superfícies oclusais de dentes decíduos. Ademais, observou-se que 

a concordância intra e inter-examinadores para o método laser foi superior àquela 

encontrada para os métodos visual e radiográfico. 

 O estudo de Anttonen, Seppa e Hausen1 objetivaram avaliar a utilidade do 

DIAGNOdent® como componente de check-up dentário de rotina em crianças, tendo 

como padrão-ouro o exame visual e abertura de cavidade. Foram avaliadas 613 

superfícies oclusais de molares permanentes e 436 superfícies oclusais de molares 

decíduos em crianças com idade entre 7-8 (n=55) e 13-14 (n=54), tendo como padrão-

ouro a abertura de cavidade. 

Nesse estudo, o valor de Kappa do exame visual para a reprodutibilidade intra-

examinador foi de 0,85. As medidas do DIAGNOdent® foram  repetidas a fim de se 
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fazer a reprodutibilidade supracitada, encontrando-se valores da 1° medida do 

DIAGNOdent® de 33,3 e para a segunda de 31,3. Também foram encontrados um 

coeficiente de correlação de Pearson de 0,74 e um coeficiente de correlação intraclasse 

de 0,78. Quando se levou em consideração o ponto de corte de 30, em relação à 

fluorescência a laser para os dentes permanentes, encontrou-se um Índice de Youden = 

60%. Quando se utilizou o exame visual para validação do DIAGNOdent®, baseando-se 

no mesmo ponto de corte, encontrou-se uma sensibilidade de 92% e uma especificidade 

de 60%. No caso da utilização da abertura de cavidade para validação, o valor de 

sensibilidade foi 92% e o de especificidade foi de 82%. 

 Os autores utilizaram dois grupos de idades diferentes e molares permanentes e 

decíduos. A relação encontrada por ele entre os valores do DIAGNOdent® e os valores 

encontrados através do escores visuais foi analisado separadamente para os dois grupos 

etários e para os primeiros e segundos molares. Os molares decíduos e permanentes 

apresentaram distribuição ligeiramente diferentes para os valores do DIAGNOdent®, 

entre sadios, cárie inativa em esmalte, cárie em esmalte e cárie em dentina, sendo este 

muito próximos no caso dos valores encontrados para cárie de dentina, com mediana em 

torno de 60. Esse fato foi o que motivou a realização das análises estatísticas apenas 

com os dados dos dentes permanentes, de maneira que apesar de poder se estender os 

resultados para os dentes decíduos, reduz-se a confiabilidade desses dados, em relação a 

esses últimos. 

Como conclusão desse estudo, observou-se que em exames dentários rotineiros 

de crianças, o DIAGNOdent® parece ser útil como um auxílio para o exame visual. 

A partir dos trabalhos analisados, observa-se que a fluorescência a laser 

(DIAGNOdent®) parece ser um método efetivo para diagnóstico de cárie em superfícies 

oclusais de dentes decíduos, apesar das falhas presentes nos estudos. Outras 

investigações, no entanto, são necessárias para a confirmação dos resultados obtidos 

nessa revisão. 

 

 

2.3 Fluorescência a laser em dentina 

 

 

Poucos são os trabalhos que utilizaram a fluorescência a laser para mensurações 

diretamente em dentina. Apenas o trabalho de Pulga38, o de Pinheiro e colaboradores36, 
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o de Lennom e colaboradores26 e o de Pinheiro e Lima.35 o fizeram. Os quatro trabalhos 

citados apresentam ressalvas em relação ao que se propõe nesse trabalho. O primeiro foi 

realizado com dentes decíduos e in vivo, no entanto, apresenta alguns problemas na sua 

metodologia, o que afeta sua confiabilidade. O segundo e o terceiro foram realizados 

com dentes permanentes e in vitro, e o quarto apesar de ter sido realizado in vivo, 

utilizou apenas dentes permanentes. 

No trabalho de Pulga38, que teve como objetivo avaliar clinicamente o aparelho 

DIAGNOdent® para diagnóstico de lesão cariosa em comparação com o exame visual-

tátil e o raio-x e avaliar a completa remoção da cárie após o preparo cavitário, foram 

utilizados 20 molares decíduos de crianças de 5 a 10 anos, tendo como padrão ouro a 

abertura de cavidade. Esse estudo, além de ter apresentado uma amostra muito pequena, 

composta por 10 dentes em cada grupo, não foi possível realizar mensurações com o 

DIAGNOdent® após a remoção do tecido cariado no grupo que teve o preparo cavitário 

realizado com laser de Er:YAG. Concluiu-se com esse estudo que o aparelho 

DIAGNOdent® se mostrou bastante efetivo para diagnóstico inicial de cárie, porém com 

valores subjetivos para detecção de sua profundidade. 

 No estudo de Pinheiro e colaboradores36, foram utilizados 23 dentes (terceiros 

molares) hígidos e extraídos e que, posteriormente, foram preparados simulando uma 

classe I média na superfície oclusal, deixando a dentina exposta para a mensuração com 

o DIAGNOdent®. Concluiu-se, portanto, que a técnica utilizada foi reprodutível e 

parece ser promissora na avaliação do conteúdo mineral da dentina. 

 No estudo de Lennon e colaboradores26, foram utilizados 40 pré-molares e 

molares permanentes extraídos, desses 10 apresentavam cárie na superfície oclusal e 30 

lesões de superfície lisa. Cáries residuais foram detectadas em todas as amostras através 

de um novo método de luz visível, metade da amostra teve a cárie removida através 

desse método. Em seguida, um examinador cego checou todas as amostras usando 

DIAGNOdent®, exame visual tátil e um evidenciador de cárie. Presença ou ausência de 

cárie residual foi detectada através de um corante fluorescente para o ácido nucléico em 

conjunto com microscopia confocal. Conclui-se que o método de fluorescência visual 

teve maior sensibilidade, especificidade, percentual de escore correto e valores 

preditivos do que todos os métodos testados.      

O estudo de Pinheiro e Lima37 apresentou uma amostra de 34 primeiros molares 

permanentes de estudantes com idade entre 7 e 14 anos de idade, as quais apresentaram 

lesões médias de cárie, confirmadas através de radiografias interproximais. Em seguida, 
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fez-se a abertura da cavidade com conseqüente remoção do tecido cariado.  Realizou-se 

então a mensuração com o aparelho DIAGNOdent® e após um 1 ano os dentes foram 

reabertos (padrão-ouro), quando foi realizada uma nova mensuração com a 

fluorescência a laser. Nesse trabalho, concluiu-se que o DIAGNOdent® foi capaz de 

detectar cárie residual para as condições testadas. Além disso, comparando-se os valores 

mensurados pelo aparelho com o padrão-ouro, foi estabelecido o valor de 17 como 

melhor ponto de corte para indicação de presença ou ausência de dentina cariada.   

Sendo assim, torna-se importante o desenvolvimento de um estudo que seja 

realizado in vivo e com dentes decíduos, principalmente por poder se fazer o exame 

histológico e os ensaios de microdureza com os dentes extraídos, e assim, poder testar o 

aparelho de diagnóstico auxiliar DIAGNOdent® para detecção de dentina cariada, 

indicando até quando se deve remover a mesma durante o preparo cavitário, e reafirmar 

ou não os achados do trabalho de Pinheiro e Lima37 que utilizaram outro tipo de padrão-

ouro (reabertura de cavidade). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar um método auxiliar de diagnóstico (DIAGNOdent®) na predição de 

cárie de dentina em dentes decíduos, através de validação histológica e da realização de 

testes de microdureza. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

Verificar possíveis diferenças entre os valores do DIAGNOdent® obtidos antes 

da remoção do tecido cariado, após este procedimento e após a reabertura do dente 

quando da esfoliação, assim como a possível correlação entre seus valores. 

Determinar o ponto de corte para o DIAGNOdent® que indica o limite da 

remoção da dentina nos dentes decíduos, utilizando a validação histológica e ensaio de 

microdureza como padrão-ouro. 

Comparar o padrão usual de retirada de dentina com os valores obtidos através 

do DIAGNOdent®, validando-os através do exame histológico e dos testes de 

microdureza.  

 Verificar se a espessura da dentina remanescente, o tempo de permanência na 

cavidade após a restauração e a presença de outra lesão de cárie nos elementos dentários 

influenciaram os valores da fluorescência a laser, funcionando como fatores de 

confusão.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 Seleção da amostra 

 

 

A amostra foi constituída por crianças cadastradas no Programa de Saúde da 

Família (PSF) de Soledade II, da cidade do Natal, na faixa etária de 8 a 12 anos que 

apresentaram suspeitas de lesões de cárie isoladas de profundidade rasas e médias, 

localizadas em superfícies oclusais de segundos molares decíduos. Uma radiografia 

interproximal foi realizada para garantir que o dente não apresentava envolvimento 

pulpar, além de se confirmar a profundidade, quando possível. O número total de 

crianças que participaram do estudo foi de 15, as quais apresentaram 25 dentes com as 

oclusais cariadas, nas quais se fizeram presentes 29 cavidades. Para que se chegasse a 

esse quantitativo de crianças, aproximadamente 350 foram examinadas, as quais, na 

maioria das vezes, apresentavam segundos molares decíduos com cáries muito 

profundas. Encontrando em menor quantidade dentes com ausência de cárie ou que já 

apresentavam restaurações. 

 

 

4.2 Delineamento do estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido em parte na unidade de saúde da família de Soledade 

II, e em parte na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Departamento de 

Odontologia, Laboratório de Plasma e Laboratório de Química). Consistiu em um 

estudo de diagnóstico no qual o padrão ouro foi o exame histológico e a microdureza, 

que determinaram a presença ou ausência de cárie de dentina após o período de 

acompanhamento máximo de 1 ano ou até que o elemento dentário estudado atingisse 

uma absorção de 2/3 da raiz. 

A seleção das crianças foi feita através da realização de um diagnóstico clínico, 

feito à luz natural e com ajuda de espátula de madeira e odontoscópio. Verificada a 

suspeita de cáries oclusais em segundos molares decíduos, essa foi confirmada com a 
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realização de radiografia interproximal para verificação da profundidade da lesão e da 

ausência de envolvimento pulpar, bem como para documentação inicial de cada caso. 

O aparelho radiográfico foi do tipo GNATUS XR 6010 com regime 70KW, 

onde foi utilizado um tempo de exposição de 0,6 segundos para um filme radiográfico 

Kodak Insight, lote 2104039, fab. 03-2004, Rochester, New York, USA. O processo de 

revelação se deu pelo método tempo/temperatura e a revelação seguiu o esquema: 2 

minutos no revelador, 1 minuto de lavagem e 10 minutos no fixador. 

 Os dentes individualmente selecionados apresentaram cavidade de cárie com 

profundidade média ou rasa, com cavitação isolada na face oclusal de molares decíduos, 

e ao raio X não apresentaram envolvimento pulpar. 

 

 

4.3 Fase clínica 

 

 

Esta fase consistiu dos procedimentos relacionados à dentística operatória, além 

das aferições realizadas com o DIAGNOdent®. 

Para cada um dos elementos dentários selecionados, foi realizada a profilaxia 

profissional com escova de Robinson e água e em seguida os pacientes foram 

anestesiados, os dentes fotografados e submetidos ao isolamento absoluto. Quando não 

era possível a realização do isolamento absoluto, trabalhou-se com o isolamento relativo 

feito com rolos de algodão, além de uso sugadores descartáveis e a assistência de uma 

auxiliar de consultório dentário (ACD) para facilitar o controle da umidade.  

Em seguida, foi utilizado o aparelho DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, 

Alemanha),visto na figura 01, para se fazer as mensurações de cada elemento dentário. 

Este tem como princípio de funcionamento a emissão de uma luz pulsante, que penetra 

na estrutura dentária por intermédio de um feixe central de fibras presentes na sonda, a 

qual se encontra na peça de mão. Quando existe algum tipo de alteração fotológica na 

estrutura dentária, a luz é emitida de volta e captada pelas fibras externas presentes na 

mesma sonda. Essa luz retorna pela peça de mão, passando pela mangueira e retornando 

ao aparelho propriamente dito, onde é processada eletronicamente e resulta em um 

número que varia de 00 a 99. Esses valores podem ser vistos através de um painel, que 

registra dois valores, um que mostra os valores que estão sendo medidos no momento 

da aferição (momento), e se encontra do lado esquerdo, e outro que registra os valores 
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máximos (pico), e se encontra do lado direito. Quanto maior o valor expresso no painel, 

maior é a perda mineral do elemento dentário. O aparelho ainda tem a opção de emitir 

um sinal sonoro que também aumenta de acordo com uma maior perda de mineral da 

superfície dentária examinada21. 

 

       
  Figura 01. Aparelho de fluorescência a laser DIAGNOdent® e sondas utilizadas para as mensurações - Natal/RN, 2005. 

 

Após os procedimentos iniciais de profilaxia, realizou-se a primeira mensuração 

inicial da cárie com o aparelho de fluorescência a laser usando a sonda A (figura 01), 

indicada pelo fabricante21 para medições em cicatrículas e fissuras. A sonda era sempre 

posicionada no local onde a cárie se apresentava (figura 02). Realizava-se pequenos 

movimentos pendulares para se obter uma maior precisão da mensuração, sendo 

registrados os maiores valores encontrados (pico). 

 

 
Figura 02. Medição inicial, realizada através do DIAGNOdent® 

com a sonda A - Natal/RN, 2005.  
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Posteriormente, foi realizado o preparo cavitário para remoção de todo tecido 

dentinário amolecido, através de pontas diamantadas esféricas 1014 (KG Sorensen) 

compatíveis com o tamanho da lesão cariosa (figura 03) e colheres de dentina. Como 

critério para o limite de remoção do tecido cariado, utilizaram-se os critérios clínicos 

usuais de dureza do tecido remanescente, além de só se considerar a cavidade livre de 

tecido cariado, quando havia consenso entre o dentista que realizou o procedimento e 

um profissional experiente. 

 

                   
Figura 03. Início de preparo cavitário com ponta diamantada 

compatível com tamanho da cárie – Natal/RN, 2005. 

 

Após o término do preparo, foi feita a aferição na dentina remanescente com o 

método auxiliar de diagnóstico DIAGNOdent® (laser fluorescente), através da sonda A 

(figura 04), varrendo toda a superfície dentinária e utilizando o ângulo cavo superficial 

para padronização da distância da sonda em relação à parede pulpar, garantindo também 

que no momento da mensuração a sonda não tocasse no tecido dentinário. Esse 

procedimento foi realizado com a sonda A, devido ao reduzido tamanho da cavidade e 

pelo fato de se fazer uma varredura, contemplando assim, a leitura de toda a cavidade. 

Nesse momento também foi registrado o valor do pico.  
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Figura 04. Término do preparo e medição após a remoção do tecido cariado, sob isolamento absoluto – 

Natal/RN, 2005. 

 

Finalizado esse procedimento, foi realizada a proteção da dentina com verniz 

cavitário e o dente foi restaurado com amálgama de prata. Após a realização da 

restauração foi feita uma radiografia interproximal para controle e documentação de 

cada caso. 

A cada trimestre após a restauração, o paciente realizou uma consulta e o 

elemento dentário foi radiografado a fim de realizar o controle das condições da 

restauração, bem como para controlar a reabsorção da raiz, essa consulta trimestral 

também teve como função manter contato com os pacientes. Nesta ocasião, o paciente 

recebeu reforço do tratamento educativo e preventivo quanto aos cuidados com sua 

saúde bucal. Após o período de 1 ano ou de acordo com a reabsorção de 2/3 da raiz do 

elemento dentário, realizava-se a extração do mesmo, tendo em vista a proximidade do 

período normal de esfoliação. Esse procedimento visava favorecer a visualização dos 

limites do teto da câmara pulpar e da parede de fundo do preparo, e facilitar a futura 

medição da dentina remanescente. Esse tempo foi registrado e utilizado para se 

estabelecer uma possível correlação com os valores da fluorescência a laser.  

Após a extração, também se observou a presença de qualquer outra lesão que 

pudesse estar presente e não ter sido detectada pelo exame clínico e/ou radiografias, 

pois o elemento dentário era examinado em todas as suas faces fora da boca. Os dentes 

extraídos foram acondicionados em formol tamponado a 4%, com o intuito de hidratar 

os espécimes, além de manter preservadas as propriedades do elemento dentário desde o 

momento da extração até o término das análises.  

Em seguida, os dentes foram retirados do formol, lavados com água e secos com 

ar da seringa tríplice. Daí a restauração foi removida com ponta diamantada específica 

1045 (KG Sorensen) para remoção de restaurações de amálgama, tomando-se o cuidado 
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para não haver contato da ponta com a parede de fundo da cavidade, a fim de não haver 

uma remoção adicional de tecido dentinário. O elemento dentário foi submetido a uma 

nova mensuração com o DIAGNOdent®, utilizando-se a mesma técnica do momento 

anterior Posteriormente, o dente foi novamente armazenado em formol tamponado a 

4%.  

Alguns cuidados foram tomados para detectar possíveis alterações do 

DIAGNOdent®. Pelo fato do aparelho ter sido utilizado em mensurações durante 

períodos extensos de tempo (de 3 a 12 meses) e de se promover desinfecções regulares, 

foi realizada periodicamente a calibração do mesmo através de um padrão que é 

adquirido junto ao mesmo21. Aliado a isso, também se fez uma calibração individual, 

que nesse caso era utilizado um ponto sadio do dente e tinha como finalidade ajustar 

individualmente o aparelho e a sonda ao elemento dentário mensurado, sendo todos 

esses procedimentos recomendados pelo fabricante. 

Outros cuidados foram tomados a fim de evitar alterações e manter a 

padronização da mensuração. Assim, em todos os momentos (medidas iniciais, medidas 

após remoção do tecido cariado e medidas após reabertura da cavidade), as mensurações 

foram feitas em triplicata para minimizar as possíveis alterações do aparelho, além de 

terem sido realizadas por um mesmo examinador, experiente e de maneira cega. A 

presença de um auxiliar que anotava os valores indicados pelo aparelho, bem como o 

fato de se desativar o sinal sonoro emitido pelo mesmo, garantiram que os valores 

fornecidos pelo aparelho não influenciaram na técnica de mensuração utilizada.  

 

 

4.4 Preparo dos espécimes 

 

 

Essa fase foi realizada no Laboratório de Plasma da UFRN e os dentes foram 

preparados para o exame histológico e a realização dos testes de microdureza. Os dentes 

foram lavados, secos e colados em pequenas placas de vidro. Esse procedimento foi 

realizado para facilitar a adaptação do conjunto placa/dente ao dispositivo a vácuo do 

cortador. Em seguida, acionou-se a bomba a vácuo que promoveu a fixação da placa 

com a amostra no dispositivo do cortador. Através de sistema semelhante ao usado nos 

microscópios e presente no cortador era possível realizar movimentos nas três 

dimensões, facilitando a realização do corte, que foi feito com disco diamantado flexível 



 

28 

 

de dupla face (KG Sorensen), acoplado em mandril e montados no motor da cortadeira 

(figura 05 e 06). O corte foi realizado lentamente e de maneira intermitente, para 

minimizar o aquecimento. Cada dente foi cortado de maneira que o disco passava no 

meio da cavidade, resultando em dois lados, contendo cada um, parte da cavidade. 

Dessa forma, cada dente gerou 2 espécimes. Esse procedimento promoveu a exposição 

da dentina remanescente, possibilitando a realização do preparo dos espécimes para uma 

subseqüente análise.  

 

   
Figura 05.  Visão geral do cortador com amostra em 
posição para iniciar o corte – Natal/RN, 2005. 

 

 
Figura 06. Detalhe do conjunto placa/dente, adaptado no dispositivo que realiza 

o vácuo e posicionamento do disco diamantado de dupla face Natal/RN, 2005. 
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Em seguida, deu-se início à metalografia, onde cada espécime foi embutido em 

um bloco esférico de resina acrílica transparente (figura 07), para um melhor manuseio 

da amostra nas etapas seguintes. Posteriormente, o espécime foi lixado manualmente e 

individualmente, em um equipamento específico para lixamento metalográfico com 

lixas d’água de 220, 360, 400, 600, 1200 e 2000 (figura 08), as quais apresentavam 

granulações decrescentes, esse procedimento minimizou as possíveis alterações 

provenientes do corte. Subseqüentemente, os espécimes foram analisados com 

microscópio óptico (Olympus Bx 60M) com um aumento de 50 vezes (figura 10) para 

verificação da qualidade do lixamento. Ao microscópio, após o término do lixamento na 

menor granulação, o espécime devia se apresentar com os riscos regulares em sua 

profundidade e orientados no mesmo sentido. Ao se confirmar essa condição (lixamento 

ideal), o mesmo seguia para o polimento.  

 

 
Figura 07. Amostras embutidas em resina - Natal/RN, 2005. 

 

 
Figura 08. Lixamento, para subseqüente polimento - 

Natal/RN, 2005. 
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Esse procedimento foi realizado através de uma máquina politris, APL – 4 

(Arotec-Brasil) com pano de veludo para polimento metalográfico, pasta de diamante 

para metalografia (Arotec-Brasil) de grana 3 e lubrificante ferroso (figura 09).Em 

seguida, os espécimes foram analisados novamente ao microscópio (Olympus Bx 60M), 

usando aumentos de 50 e 200 vezes. Quando se tornava possível distinguir as estruturas 

dentárias (esmalte, dentina e polpa), visualizar as características histológicas do esmalte 

e da dentina, bem como visualizar nitidamente a cavidade estudada, o polimento foi 

considerado satisfatório. Nesse momento, analisou-se qualitativamente cada espécime, 

julgando presença ou ausência de cárie e, em seguida, os espécimes foram 

encaminhados para a realização dos testes de microdureza. 

 

 
Figura 09. Politris (Arotec) e pano para 

polimento metalográfico - Natal/RN, 2005. 

 

 
Figura 10. Microscópio óptico (Olympus Bx 

60) com câmera acoplada - Natal/RN, 2005. 
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Depois dos testes de microdureza, os espécimes foram novamente analisados ao 

microscópio (Olympus Bx 60M), usando um aumento de 50 vezes, quando foram 

captadas as imagens das cavidades através de uma câmera acoplada ao mesmo (figura 

10), que por sua vez era interligada a um computador, onde foi possível armazenar as 

imagens. Além disso, nesse momento foi feita a medição em micrômetros da quantidade 

de dentina remanescente presente entre o ponto mais profundo da cavidade e o teto da 

câmara pulpar. Tanto a captação das imagens quanto a medição das cavidades (figura 

11) foram feitas através do programa Image Pro Plus (Cybernetics - version 4.5). Os 

valores da quantidade de dentina remanescente foram transformados em milímetros e 

correlacionados com os valores obtidos pelo DIAGNOdent® . 

 

 

 

 
Figura 11. Fotomicrografia usada para medição da dentina 

remanescente, seta destacando teto da câmara pulpar - Natal/RN, 2005. 

 

 

4.5 Microdureza 

 

 

Os testes de microdureza foram realizados no Laboratório de Química da UFRN, 

onde se utilizou um microdurômetro (Micro hardnnes tester, Shimadzu – Japão) 

ilustrado na figura 12, que utiliza um indentador de diamante Vickers indeformável, 
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fornecendo assim valores de microdureza. O indentador apresenta a forma de uma 

pirâmide de base quadrada com um ângulo de 136° entre as faces, conforme a figura 13. 

 

 
Figura 12. Microdurômetro (Shimadzu) utilizado para 

realização dos ensaios de microdureza - Natal/RN, 2005. 

 

 
Figura 13: Indentador de diamante Vickers, 

ângulo entre as faces e formato da indentação6. 

 

No teste de microdureza, foi utilizada uma carga de 100g por 15 segundos para 

todos os espécimes6, como forma de padronizá-lo. Conhecendo-se a carga, após a 

realização da indentação tornou-se possível medir as diagonais da marca impressa na 

superfície do material testado e o cálculo da microdureza pôde ser realizado através da 

fórmula  

   

onde: 
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HV = Dureza Vickers, F = carga imposta em Kg, d = média das diagonais em mm e 

1,854 é uma constante. 

Realizou-se 9 indentações em cada espécime, sendo 3 em cada uma das paredes 

axiais e 3 na parede pulpar, podendo haver alteração da quantidade de indentações no 

momento das mensurações dos padrões de higidez ou de cárie, seja pelo tamanho na 

dentina cariada ou por conveniência na dentina hígida. As indentações foram feitas 

próximas aos limites da cavidade, nos casos de presença de cavidade, e o mais próximo 

possível da cárie ativa, tomando-se a precaução de manter uma distância de uma a duas 

vezes o tamanho da identação entre as impressões, de maneira que elas não se tocassem. 

Além disso, trabalhou-se sempre com médias para minimizar as possíveis discrepâncias 

entre as medidas e também aumentar a confiabilidade dos dados. 

 

 
Figura 14. Fotomicrografia mostrando o padrão de distribuição das indentações em cada uma das paredes (setas) 

– Natal/RN, 2005. 
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 Foram analisados 21 dentes, que resultaram em 41 espécimes e um total de 369 

indentações. Houve a perda de um espécime (hemi-cavidade) durante seu preparo. Além 

desse, houve também perda de 2 espécimes que serviram de padrão de higidez. Mesmo 

assim foram realizadas 24 indentações nos 2 espécimes restantes. Para o padrão de 

cárie, 9 espécimes foram utilizados, resultando em um total de 26 indentações. 

Os padrões de higidez foram molares decíduos sem cárie, que tiveram suas 

oclusais abertas com ponta diamantada, simulando cavidades rasas e médias, 

semelhantes as que seriam encontradas na situação da pesquisa. Os dentes foram 

submetidos a todo processo de preparo como todos os outros da pesquisa. Em seguida, 

foram realizados testes de microdureza iguais aos realizados nos dentes experimentais, 

com o intuito de se obter valores de microdureza que pudessem ser utilizados como 

padrão de higidez para comparação entre os diversos valores encontrados na pesquisa 

após a análise dos espécimes e esse padrão. 

Do mesmo modo, segundos molares decíduos que apresentaram cáries médias e 

rasas, também foram preparados e submetidos ao teste de microdureza para criação de 

um padrão de cárie que pudesse ser comparado aos valores obtidos nos dentes 

envolvidos diretamente no estudo. 

 

 

4.6 Considerações éticas 

 

 

Para que essa investigação fosse realizada foram fornecidas todas as informações 

e esclarecimentos a respeito do estudo para pais e/ou responsáveis dos pacientes, no 

sentido de receber autorização dos mesmos para participação de seus filhos no estudo, 

através da assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido, dirigido tanto 

para os pais e/ou responsáveis (anexo 01) como para as crianças (anexo 02). Além 

disso, o projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da UFRN, o 

qual foi analisado e aprovado sob o registro de número 158/3 do CEP-UFRN. 

Adicionalmente, foi solicitada autorização à Secretária de Saúde do Município de Natal 

para realização da fase clínica do estudo na Unidade de Saúde da Família de Soledade II 

(anexo 03). 
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4.7 Análise dos resultados 

 

 

Os valores obtidos por meio de um método auxiliar de diagnóstico 

(DIAGNOdent®) foram analisados através da ANOVA com pós-teste de Tukey-

Kramer. Esses valores foram validados através de cortes histológicos e teste de 

microdureza. Adicionalmente, foram realizados correlações estatísticas através do 

Coeficiente de Correlação de Pearson, entre os próprios valores do DIAGNOdent®, para 

detectar correlações entre os diferentes momentos, e entre esses valores e a espessura da 

dentina remanescente e o tempo de permanência do dente após a restauração (variáveis 

de confusão), como forma de reduzir possíveis vieses. Com objetivo similar, realizaram-

se os mesmos testes estatísticos entre as variáveis de confusão e a microdureza. 

Adicionalmente, fez-se a correlação entre os valores da microdureza e do 

DIAGNOdent®. Para verificação de diferenças estatísticas entre os valores de 

microdureza dos padrões de dentina hígida e cariada, utilizou-se o teste t de Student não 

emparelhado. O mesmo tipo de teste estatístico foi utilizado para detectar diferenças 

entre a microdureza das paredes axiais e pulpares. Por último, estabeleceu-se valores de 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e negativos entre os valores 

mensurados através do DIAGNOdent®, relacionados a microdureza. Para todos os testes 

estatísticos utilizou-se um nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS  

 

 

A amostra deste estudo foi composta por 15 crianças que faziam parte do 

programa de saúde da família (PSF) de Soledade II do município de Natal/RN. Destas, a 

maioria (53,34 %) era do sexo masculino e com idades que variaram entre 8 e 12 anos. 

As 15 crianças tiveram 25 dentes que se enquadraram nos critérios de inclusão do 

estudo e, ao todo, apresentaram 29 cavidades isoladas. 

Do total de 25 dentes, 19 (76 %) foram extraídos e participaram da avaliação da 

microscopia óptica e microdureza. Os demais dentes permaneceram na boca dos 

indivíduos, já que não atingiram um nível de rizólise e formação do permanente que 

justificassem sua extração.  Portanto, os resultados integrais são apresentados para os 19 

dentes que apresentaram 21 cavidades e, após o corte para avaliação da microdureza e 

microscopia óptica, resultaram em 41 espécimes (hemi-cavidades), uma vez que uma 

foi perdida durante o preparo.  

Sendo assim, o total de perdas do estudo foi de 1 (6,67%) indivíduo, 6 (24%) 

dentes, 8 (27,59%) cavidades e 17 (29,31%) espécimes. 

Para o alcance dos objetivos deste estudo, o seu desenho foi de um estudo de 

diagnóstico, cuja validação do método em teste, a fluorescência a laser para diagnóstico 

de cárie em dentina, se deu a partir de microscopia óptica e microdureza. 

A fluorescência a laser foi avaliada a partir dos dados do DIAGNOdent® 

correspondentes aos estágios de cárie confirmada clínica e radiograficamente (antes de 

sua remoção), aqueles relativos aos momentos pós remoção do tecido cariado (critério 

de dureza) e após a reabertura da cavidade, quando se deu a extração dos dentes. Os 

valores médios da fluorescência a laser, correspondentes aos três momentos 

supracitados, encontram-se ilustrados na tabela 01. 

 
Tabela 01. Número de dentes analisados, médias, desvios padrões, intervalos de confiança (95%) e o significância 
estatística para os valores mensurados com o DIAGNOdent® antes da remoção da dentina cariada, depois da 
remoção da dentina cariada e após a reabertura da cavidade – Natal/RN, 2005. 

DIAGNOdent® n  Média ± dp I.C. 95% p* 

Antes da remoção 21 A 50.37 ± 27.27 37.951 – 62.780 < 0.0001 

Após a remoção 21 B 9.75 ± 8.81 5.736 – 13.759  

Após a reabertura 21 B 5.81 ± 7.23 2.520 – 9.098  
• *Análise de Variância (ANOVA) 

• OBS: Letras diferentes denotam diferença significativa a partir do teste de Tukey-Kramer para um nível de significância de 5% 
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Os resultados apresentados na tabela 01 demonstram uma diferença significativa 

em relação aos valores de fluorescência à laser antes da abertura das cavidades (dentes 

cariados), após a remoção do tecido cariado (com os preparos concluídos) e depois da 

reabertura das cavidades (após as extrações dos dentes). A partir de análise do teste de 

Tukey-Kramer, observou-se que tal diferença residiu entre os valores do DIAGNOdent® 

referentes aos dentes cariados em relação àqueles obtidos após a remoção da cárie e 

após a reabertura dos mesmos. 

Os valores do DIAGNOdent® obtidos para cada um desses estágios de cárie 

foram correlacionados e encontram-se representados na tabela 02. 
Tabela 02. Correlação entre as medidas do DIAGNOdent® nos diversos momentos (r), tamanho da amostra, 
intervalos de confiança (95%) e significância estatística - Natal/RN, 2005. 

Correlação das medidas do DIAGNOdent® N R I.C. 95% p* 

Antes da abertura x Depois da remoção do tecido 29  0,432  0,775 – 0,689 0,019 

Antes da abertura x Após reabertura 21 - 0,055 - 0,475 – 0,385 0,813 

Depois da remoção do tecido x Após reabertura 21 0,206 - 0,248 – 0,585 0,371 

* Coeficiente de correlação de Pearson 

  

Tomando-se como base as possíveis associações entre as medidas do 

DIAGNOdent®, observou-se que houve correlação significativa apenas para as aferições 

obtidas antes da remoção de cárie e quando do término da remoção do tecido cariado.  

A fim de eliminar possíveis vieses relacionados à influência do tempo que o 

dente permaneceu na cavidade oral após a restauração e a espessura de dentina 

remanescente sobre os valores finais da fluorescência a laser, obtidos após a reabertura 

da cavidade, foi realizada correlação entre ambos, e seus resultados podem ser vistos na 

tabela 03. 

 
Tabela 03. Correlação entre os valores do DIAGNOdent® após a reabertura, a espessura de dentina remanescente e 
o tempo de permanência dos dentes na cavidade oral (r), tamanho da amostra, intervalos de confiança (95%) e sua 
significância - Natal/RN, 2005. 

Correlações estatísticas n R I.C. 95% p* 

DIAGNOdent®  após a reabertura x Tempo de permanência do dente 21 - 0,109 - 0,516 – 0,339 0,639 

DIAGNOdent®  após a reabertura x Dentina em milímetros 41 0,012 - 0,297 – 0,318  0,941 

* Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Esta tabela demonstra não ter havido correlação entre os valores do 

DIAGNOdent® após a reabertura das cavidades, a espessura de dentina remanescente e 

o tempo que o elemento dentário permaneceu na cavidade oral.  
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Os padrões-ouro utilizados nesse estudo, confrontados com os valores do 

DIAGNOdent® após a reabertura cavitária, foram a microscopia óptica e a microdureza. 

Ao exame da microscopia óptica, apenas uma cavidade (4,76%) das 21 

apresentou-se com lesão de cárie subjacente, não sendo esta recidiva, mas sim uma cárie 

primária em outra localização que afetou a parede pulpar desta cavidade. Logo, as 

medidas de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos 

baseados na microscopia óptica como padrão-ouro não puderam ser calculados. 

Em relação ao outro método utilizado como padrão-ouro, a microdureza, 

necessário se fez estabelecer os padrões de higidez e de cárie a fim de compará-los ao 

que fora encontrado quando da análise dos espécimes sob estudo. Para tanto, fez-se uma 

avaliação da dentina hígida de paredes axiais e pulpares de cavidades preparadas, 

simulando um preparo cavitário tradicional (figura 15). Para aqueles referentes aos 

dentes cariados, foram obtidos dados correspondentes em dentes com cáries rasas e 

médias (figura 16). A tabela 4 ilustra tais resultados para ambos os casos. 

 

      
Figura 15. Fotomicrografia mostrando a cavidade do dente que foi utilizado como padrão de 

higidez, com destaque para as indentações – Natal/RN, 2005. 
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Figura 16. Fotomicrografia mostrando a cavidade de cárie média que foi utilizado como padrão 

de cárie, com destaque para o tamanho das indentações (setas) – Natal/RN, 2005. 

 
 

Tabela 04. Número de identações realizadas, médias, desvios padrões, intervalos de confiança e significância 
estatística dos valores de microdureza para padrões de dentina hígida e cariada– Natal/RN, 2005. 

Padrão Microdureza n Média ± dp I.C. 95% p* 

Parede axial 18 71,83 ± 4,49 69,60 – 74,07 Dentina 
hígida 

Parede pulpar 06 65,56 ± 5,78 59,49 – 71,64 

 

   0,0114 

Cavidade rasa 11 22,83 ± 4,40 7,46 – 10,10 Dentina 
cariada 

Cavidade média 15 8,45 ± 1,92 7,38 – 9,51 

 

< 0,0001 

* Teste t de Student não emparelhado 

 

Tanto para os valores correspondentes às paredes axiais e pulpares para a dentina 

hígida, quanto para as cáries rasas e médias, os valores da microdureza diferiram 

significativamente entre si. 

Portanto, tomando como base os valores de média de microdureza para dentina 

cariada de cavidades médias e rasas, acrescido e subtraído de um desvio-padrão, obteve-

se a faixa dos valores de microdureza correspondentes à dentina cariada. O mesmo 

procedimento foi realizado para dentina hígida, estando os valores expressos no quadro 

01. 
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Quadro 01. Faixas de microdureza Vickers para os diversos tipos de espécimes e padrões – Natal/RN, 
2005. 

PADRÕES TIPO DE ESPÉCIME FAIXA DE MICRODUREZA (Hv) 

Parede axial 67 – 76 
 

Dentina hígida 
Parede pulpar 60 – 71 

Cavidades rasas 18 – 27 
 

Dentina cariada 
Cavidades médias 6,5 – 10 

 
 

A partir desses dados, consideraram-se hígidos aqueles espécimes cujos valores 

se situaram acima de 60. Os que sofreram alguma desmineralização, mas não se 

encontraram cariados, entre 30 e 60, e os cariados aqueles em que os valores de 

microdureza se situaram abaixo de 30. 

Com base nas faixas de microdureza obtidas a partir da análise de dentes 

hígidos, pode-se considerar que a média dos valores de microdureza para as paredes 

axiais e pulpares dos espécimes analisados que foram reabertos após, no mínimo, 25 

dias de restaurados, são representativas de higidez, conforme tabela 05. 

 
Tabela 05. Número de espécimes analisados, médias, desvios-padrões, intervalos de confiança e o valor 
de p para os valores de microdureza axial e pulpar - Natal/RN, 2005. 

Microdureza n Média ± dp I.C. 95% p* 

Axial 41 68,82 ± 7,06 65,59 – 71,06 

Pulpar 41 62,17 ± 11,49 58,54 – 65,80 

 

0,022 

* Teste t de student não emparelhado 

 

A despeito de médias de microdurezas próximas, os valores obtidos para paredes 

axiais e pulpares diferiram significativamente entre si (tabela 05), conforme 

exemplificado na figura 17. A correlação entre ambos os valores não se mostrou 

significativa (p = 0,198 e r = 0,205).   
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Figura 16. Fotomicrografia mostrando a cavidade após a reabertura da mesma, com destaque para a diferença de 

tamanho das indentações referentes as paredes axias e pulpares (setas) – Natal/RN, 2005. 

 

A fim de verificar possíveis efeitos do tempo em que os dentes permaneceram na 

boca após a restauração e a espessura de dentina remanescente sobre a microdureza nas 

paredes pulpares, foram realizadas as correlações entre essas possíveis variáveis de 

confusão e a medida de microdureza, que podem ser observadas na tabela 06.  

 
Tabela 06. Correlação entre a microdureza das paredes pulpares, tempo de permanência na boca e 
espessura de dentina (r), tamanho da amostra, intervalos de confiança e significância estatística Natal/RN, 
2005. 

Correlação n R I.C. 95% p* 

Microdureza pulpar x Tempo 41 - 0,030 - 0,334 – 0,280 0,851 

Microdureza pulpar x Espessura (mm) 41 - 0,036 - 0,274 – 0,340 0,822 

* Coeficiente de correlação de Pearson 
  

Como podemos observar na tabela 06, não houve correlação significativa entre a 

microdureza pulpar e as variáveis testadas, tempo de permanência do elemento dentário 
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na cavidade oral e espessura da dentina remanescente em milímetros, denotando que as 

mesmas não interferiram nas análises do estudo.  

 Buscando uma correlação entre os valores do DIAGNOdent® obtidos após a 

rebertura cavitária e as medidas de microdureza das paredes axiais e pulpares, calculou-

se o coeficiente de correlação de Pearson, cujos resultados estão expressos na tabela 07.   

 
Tabela 07. Correlação entre os valores de fluorescência a laser após a reabertura das cavidades nas paredes 
axiais e pulpares e microdureza nas mesmas paredes (r), tamanho da amostra, intervalos de confiança e sua 
significância estatística - Natal/RN, 2005. 

Correlação N R I.C. 95% p* 

Microdureza axial x DIAGNOdent®  após a reabertura 41  0,123 - 0,192 – 0,415 0,444 

Microdureza pulpar x DIAGNOdent®  após a reabertura 41  - 0,472 - 0,681 – - 0,192 0,002 

* Coeficiente de correlação de Pearson 
 
 Correlação significativa só foi observada entre os valores do DIAGNOdent® 

após a rebertura cavitária e as medidas de microdureza das paredes pulpares, sendo essa 

negativa, ou seja, são grandezas que crescem em sentido contrário. 

 A partir da obtenção dos dados de microdureza e do DIAGNOdent® e de 

eliminarmos as possíveis interferências de variáveis de confusão, realizou-se a 

validação da fluorescência a laser como preditora da cárie de dentina em dentes 

decíduos. 

 Para sua realização, foram adotados alguns pontos de corte relativos aos valores 

do DIAGNOdent®. O primeiro deles obteve-se a partir da redução de um desvio-padrão 

à média dos valores do DIAGNOdent® obtidos em dentes cariados (tabela 01). Portanto, 

o limite testado foi 23. Um outro ponto de corte foi de 19, obtido a partir do acréscimo 

de um desvio-padrão à média dos valores de fluorescência a laser da dentina após a 

remoção do tecido cariado (tabela 01). O terceiro ponto de corte foi obtido a partir do 

trabalho de Antonnen, Seppa e Hausen1 que obteve 30 como ponto de corte para cárie 

de dentina.  

 Com base nesses três pontos de corte, apenas dois valores do DIAGNOdent® 

estiveram acima dos mesmos, correspondendo àqueles espécimes que estavam cariados 

segundo a microscopia óptica e com uma alteração elevada segundo a microdureza. 

 Levando-se em consideração o valor de 30 para microdureza como referencial 

para cárie em dentina, nenhum dos espécimes obtidos foi classificado como cariado, 

impossibilitando assim, o cálculo das medidas de acurácia.  
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 Nesse sentido, tomando-se como base o valor de 60, que foi obtido através da 

redução de um desvio-padrão à média de dentina hígida para as paredes pulpares (tabela 

04), foi utilizado como limite para higidez. Estipulou-se que abaixo dele os espécimes 

poderiam ser considerados como tendo algum grau de alteração da estrutura dentinária 

e, assim, tal valor foi utilizado como referência para alteração de dentina quando 

confrontados com os valores obtidos através do DIAGNOdent®.  

Dessa forma, para os três pontos de corte, a distribuição dos espécimes segundo 

valores do DIAGNOdent®  e microdureza da parede pulpar foi igual. Logo, optou-se por 

representar-se apenas os valores do DIAGNOdent®  correspondentes ao maior ponto de 

corte (tabela 08), a fim de se calcular as medidas de sensibilidade, especificidade e 

valores preditivos positivos e negativos.   

 
Tabela 08. Número de espécimes concordantes e discordante classificados de acordo com os limites 
estipulados para microdureza da parede pulpar e para o DIAGNOdent® - Natal/RN, 2005. 

 

A partir desses dados, obtiveram-se os valores de 15,38% para a sensibilidade, 

100% para a especificidade, 100% para o valor preditivo positivo e 71,79% para o valor 

preditivo negativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Microdureza da parede pulpar   
 

Cariado Não cariado Total 

Acima de 30 2 0 2 

≤ 30 11 28 39 
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Total 13 28 41 
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6. DISCUSSÃO 
 

 
Mesmo com todos os avanços presentes na Odontologia atual, a tomada de 

decisão em relação ao momento de parar de remover tecido cariado durante um preparo 

cavitário continua sendo baseada em critérios subjetivos. Tais critérios não foram 

suficientes para apontar um instrumento de tal acurácia que pudesse ser utilizado como 

um método auxiliar nesse momento, a despeito de todos os ensinamentos adquiridos ao 

longo dos tempos ou com os conhecimentos divulgados através da literatura. 

Esse fato pode estar relacionado com a dificuldade de se realizar estudos que 

esclareçam tal fato, pois as pesquisas in vivo que utilizam dentes permanentes não 

podem submeter-se à realização de testes histológicos, que podem ser considerados 

ideais para essa validação. Nos dentes permanentes utiliza-se a reabertura de cavidade, 

como padrão-ouro, apesar do mesmo apresentar uma menor acurácia, quando 

comparado com a validação histológica. A única alternativa, portanto, para um desenho 

que utilize a validação ideal, seria a realização de estudos in vivo e com dentes 

decíduos. Com esse desenho, porém, perde-se um pouco a validade externa do mesmo, 

ou seja, sua inferência em relação aos dentes permanentes.  

Na impossibilidade da realização de estudos considerados de grandes evidências, 

desenvolvem-se pesquisas que apresentem uma arquitetura próxima da ideal, de 

maneira que ao unificarem-se seus resultados, pode-se responder essa pergunta. Essa é 

uma tendência para as questões de difícil resposta dentro da Odontologia, as quais 

começam a ser respondidas através de revisões sistemáticas de literatura, cuja realização 

só se torna possível após a publicação de estudos com uma boa qualidade e que possam 

ser analisados conjuntamente.  

Como forma de reforçar a qualidade dos estudos voltados à resposta da questão 

dessa investigação, equipamentos e técnicas específicas vêm sendo desenvolvidas e 

utilizadas. A partir do momento que esses equipamentos/técnicas apresentem valores 

acurados após a realização do seu confronto com um bom padrão-ouro, os mesmos 

podem ser utilizados na prática e terem seu desempenho testado quanto à consistência 

de seus resultados clínicos, confirmando tais achados, este passa a ser um padrão-ouro 

para o mesmo fim. Ademais, com isso elimina-se a necessidade de intervenções 

irreversíveis como uma exodontia para confirmação diagnóstica, podendo assim, ser tal 

equipamento/técnica utilizado clinicamente e sem restrições para auxilio na tomada das 

decisões supracitadas.   
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Diante do exposto, o objetivo principal desse estudo foi testar a habilidade do 

método auxiliar de diagnóstico, a fluorescência a laser, na detecção da presença ou 

ausência de cárie de dentina, após a remoção do tecido cariado, através de validação 

histológica e da realização de testes de microdureza. 

Para tanto, foi selecionada uma amostra que pode ser considerada bastante 

homogênea, pelo fato de se tratar de um grupo participante de um programa do Governo 

Federal, Programa de Saúde da Família (PSF), que tem como um dos pré-requisitos do 

mesmo a obrigatoriedade de que a família cadastrada naquela unidade de saúde da 

família seja residente do bairro em que se encontra a unidade (adstrição da clientela). 

Isso equiparou o nível sócio-econômico das crianças do estudo. 

Além disso, tal característica da amostra facilitou a localização das crianças 

participantes da pesquisa, pelo fato de haver um cadastro permanentemente atualizado e 

a monitoração das mesmas através dos dentistas e agentes comunitários de saúde que 

realizam visitas domiciliares sistemáticas. Do mesmo modo, reduziram-se gastos para as 

crianças e seus familiares, devido ao fato de não haver necessidade de transporte ou de 

qualquer outro tipo de custo adicional para participação na pesquisa. Com isso, a adesão 

das crianças e familiares foi facilitada, porém, questões como o grau de ocupação dos 

pais e responsáveis chegou a atrasar o andamento do estudo, no momento em que os 

pacientes não podiam comparecer nos horários marcados por falta de companhia. 

Boa parte dos pacientes tinham tido pequeno ou nenhum contato com dentista, o 

que representou uma maior demanda de tempo e uma maior dificuldade para realização 

de procedimentos desconfortáveis, tais como, anestesia, remoção de tecido cariado, 

realização de isolamento absoluto e exodontia. Além disso, algumas crianças 

apresentavam uma condição desfavorável de saúde bucal, o que foi melhorado diante do 

programa preventivo, adotado que constou de orientação de higiene oral e de dieta, 

distribuição de escovas e a realização do tratamento completado, realizado pela dentista 

da Equipe de Saúde da Família.  

Apesar dessas facilidades, foram registradas perdas no estudo. Dos 25 dentes 

selecionados (29 cavidades), 19 dentes foram extraídos (21 cavidades). O grupo inicial 

(n = 25) apresentava 29 cavidades, pois 4 elementos dentários selecionados 

apresentavam 2 cavidades oclusais e isoladas, sendo 2 desses extraídos e 2 perdidos. 

Houve uma perda de 6 dentes, e conseqüentemente, 8 cavidades. 

A perda ocorreu em decorrência, principalmente, da condição de reabsorção 

radicular, que não se apresentou dentro do padrão estipulado para a indicação da 
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exodontia. O padrão utilizado levou em consideração a presença de uma reabsorção 

maior do que 2/3 da raiz, porém, no intuito de minimizar o viés da medida da 

quantidade de dentina remanescente, que poderia gerar falsos valores para a análise, 

evitaram-se estágios demasiadamente elevados de reabsorção. Isso aumentaria o risco 

de haver algum tipo de alteração do teto da câmara pulpar, gerando uma maior 

dificuldade de visualização dos limites pulpares e conseqüente perda dos parâmetros de 

mensuração da dentina remanescente. Para que se procedesse a exodontia do decíduo, 

também foram observados o posicionamento e a formação do elemento dentário 

permanente.   

Apesar de ter ocorrido uma perda um pouco mais elevada do que a recomendada 

na literatura para desfechos freqüentes, a mesma não foi suficiente para prejudicar os 

resultados obtidos no estudo, fato este confirmado pelo intervalo de confiança de baixa 

amplitude apresentado pela maioria das variáveis estudadas.  

Como não houve influência das perdas no desfecho do estudo procedeu-se à 

comparação entre os três momentos da mensuração com a fluorescência a laser, a fim de 

se obter valores relativos à cárie de dentina e a higidez.  

Os resultados demonstraram que houve diferença significativa entre as medidas 

antes da remoção do tecido cariado e as medidas após a remoção da cárie e após a 

rebertura dos mesmos (tabela 01), denotando existir uma diminuição significativa entre 

os valores encontrados quando da presença da cárie ativa e na ausência dela, seja a 

medição realizada imediatamente após a remoção do tecido cariado ou realizada após 

um determinado tempo de presença na cavidade oral, em média 160 dias. Neste sentido, 

compreende-se que a realização da remoção da cárie, segundo o critério usado (dureza), 

provavelmente resulta em tecido íntegro e este se mantém até a esfoliação do dente nas 

condições do estudo. Resultados similares foram encontrados por Pinheiro e Lima37, 

que observaram uma redução significativa entre as mesmas mensurações, apesar de ter 

sido um estudo realizado com dentes permanentes. 

 Quando se comparou os dois momentos após a remoção do tecido cariado, 

apesar da redução nas médias não houve diferença estatisticamente significativa entre 

eles (tabela 01). Tal constatação nos permite afirmar que a mineralização ocorrida até o 

momento em que os dentes foram reabertos não foi suficiente para que se detectasse 

alterações na fluorescência, fato este fortemente relacionado com uma média baixa de 

tempo de permanência na cavidade oral, de maneira que a reação pulpar não foi 

suficiente para modificar os valores encontrados. No estudo de Pinheiro e Lima37 existiu 
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uma diferença significativa entre os dois momentos após a remoção do tecido cariado, 

devido ao tempo decorrido entre as medições (1 ano), o que favoreceu à reação da 

polpa. 

Um fato a ser considerado quando se analisa essa questão é que os desvios 

padrões das medidas obtidas após a rebertura foram maiores do que a própria média 

(tabela 01). Isso se deveu a um valor extremo obtido em um caso, cuja média foi de 

35,33 e que, certamente, determinou tal desvio. Esse caso correspondeu a um único 

elemento dentário que apresentou cárie proximal abaixo da cavidade restaurada.  

Essa variável, recidiva de cárie, é extremamente importante. Nesse estudo, pôde 

ser controlada tanto pelas radiografias, quanto pela análise dos elementos dentários fora 

da cavidade. Nenhum dos elementos dentários presentes no estudo apresentou recidiva 

nas cavidades restauradas. No entanto, um dos elementos apresentou uma cárie ativa 

proximal e abaixo de uma das cavidades restauradas, o que aumentou significativamente 

o valor do DIAGNOdent® encontrado após a reabertura da cavidade e, como já 

discutido, aumentou demasiadamente o desvio padrão para esse momento. Isso pode ter 

interferido na densidade mineral da região mensurada e, pelo princípio de 

funcionamento do aparelho, que penetra na estrutura e pode apresentar a capacidade de 

detectar alterações mesmo se essas estiverem abaixo do local que está sendo realizada a 

mensuração, houve a detecção dessa alteração, o que foi representado pelos valores 

encontrados.  

O estudo de Pinheiro e Lima37 demonstrou que resultados similares ao fato de 

não haver recidiva de cárie em nenhum dos elementos estudados. Por isso os valores 

dos desvios-padrões se apresentaram mais baixos, principalmente para os valores do 

DIAGNOdent®  obtidos após a reabertura da cavidade, pelo fato de que nesse trabalho 

nenhum espécime apresentou qualquer tipo de alteração que pudesse interferir nos 

resultados da mensuração. 

Para todas as médias obtidas através da fluorescência a laser, encontrou-se um 

intervalo de confiança com uma boa amplitude, o que atesta a confiabilidade dos dados 

(tabela 01). Esses intervalos poderiam se apresentar mais estreitos e, portanto, ainda 

mais confiáveis, caso a amostra tivesse sido maior, o que permitiria uma dispersão ainda 

melhor dos dados. 

Quando os valores do DIAGNOdent® foram cruzados entre si para testar a 

correlação linear entre os diversos momentos, através do coeficiente de correlação linear 

de Pearson, foi obtida apenas uma correlação significativa, sendo esta positiva e entre a 
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medida feita antes da remoção de tecido cariado e a feita depois da reabertura (tabela 

02). Isso nos remete ao fato que quanto maior o valor encontrado antes da remoção, 

maior seria o valor depois da remoção ou quanto menor o valor antes da remoção menor 

seria o valor depois da remoção.  

Tal achado parece óbvio, uma vez que se trata de dois momentos muito 

próximos, que diferiram apenas quanto ao fato da cárie ter sido removida, sem ter tido 

tempo hábil para que o organismo respondesse a contento. Credita-se a isso a falta de 

correlação entre as outras medidas.  

Para verificar possíveis interferências das variáveis de confusão, foram 

realizadas correlações entre os valores do DIAGNOdent® e as medidas de microdureza 

e o tempo que cada elemento dentário ficou na cavidade oral, além da espessura em 

milímetros da dentina remanescente após o preparo cavitário (tabela 03). As correlações 

encontradas não se apresentaram de maneira significativa, o que implicou que as 

variáveis de confusão estudadas não interferiram nos resultados encontrados para os 

valores do DIAGNOdent®. 

Todavia, deve-se levar em consideração alguns fatores que não foram 

mensurados e que podem interferir no processo da cárie como a reação do organismo, 

que depende de cada paciente; o tempo que a cárie demorou para ser removida e 

restaurada; a cariogenicidade das bactérias presentes; a dieta das crianças e a capacidade 

de remoção ou desorganização do biofilme dentário, que estava depositado sobre as 

superfícies dentárias. 

Como uma forma de validação desse estudo, foram utilizados o exame 

histológico e os testes de microdureza. No caso do exame histológico, não foi possível a 

realização de análises quantitativas, sendo realizada para apenas a análise qualitativa. 

Logo, os espécimes foram divididos em cariados e não cariados. Em todos os elementos 

dentários analisados, apenas um apresentou cárie. Mesmo assim, essa cárie se 

encontrava abaixo da cavidade restaurada e apesar de não envolver diretamente a 

cavidade, proporcionou alguma alteração sobre o espécime em questão.    

Diante da impossibilidade de validação através da microscopia óptica, utilizou-

se para isso a microdureza Vickers através de uma carga de 100 gramas por um tempo 

de 15 segundos. A microdureza (Knoop, Vickers, ou equivalente) é utilizada como 

padrão para comparação de alterações do tecido dentário em estudos in vitro em dentes 

submetidos a clareamento, sendo indicada a realização de 5 indentações antes e 5 

indentações depois do tratamento. Esses são procedimentos recomendados pelo 
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Guideline da American Dental Association (ADA), para esse tipo de estudo45 e que dá 

sustentação para a utilização desse padrão no nosso estudo. 

Apesar de ser mais comum a utilização da microdureza Knoop para mensuração 

de alterações no esmalte e dentina4,16, a microdureza Vickers8 também é utilizada. 

Detalhes da técnica como carga e tempo de ação do indentador apresentam diversos 

padrões, assim, as condições de realização da técnica nesse estudo foram diferentes 

daquelas encontradas nos demais. Isso, sem sombra de dúvida, dificulta a realização de 

comparações com outros estudos. Por esse motivo, foi realizada uma padronização para 

obtenção de valores de dentina hígida e cariada, permitindo assim, uma comparação 

mais fidedigna com as condições estudadas. 

A quantidade de indentações realizadas foi padronizada em 9 para cada 

espécime, sendo 3 na parede pulpar e 3 em cada uma das paredes axiais, cujos 

resultados foram apresentados a partir de suas médias. A quantidade reduzida de 

indentações em cada uma das paredes foi relacionada com o tamanho da cavidade, que 

nem sempre apresentou uma largura/espessura que possibilitasse a realização de uma 

quantidade maior de indentações, sendo isso mais freqüente nas paredes pulpares. 

Portanto, a padronização se fez necessária para não gerar quantidades diferentes de 

indentações para cada espécime.  

As microdurezas padrões foram determinadas utilizando-se 2 espécimes de dois 

dentes diferentes, tendo ocorrido perda de uma hemi-cavidade para cada dente no 

momento do processamento dessas amostras. Esta se deu por uma alteração do disco de 

diamante ocorrida no momento do corte, devido à flexibilidade do mesmo, resultando 

na inutilização de uma das hemi-cavidades de cada dente cortado. Mesmo assim, foi 

possível realizar 18 medições de microdureza nas paredes axiais e 6 nas paredes 

pulpares dos espécimes hígidos (tabela 04).  

No caso dos cariados, foram utilizados três espécimes com um total de 11 

indentações para cárie rasa e 5 espécimes com um total de 15 identações para cárie de 

profundidade média (tabela 04). A determinação da profundidade da cárie foi feita 

através da microscopia óptica e o número de indentações foi, na maioria, de 3 por 

espécime, com exceção de um caso de cárie rasa, que só foi possível a realização de 2 

indentações, devido ao tamanho da cárie na dentina. 

Quanto à dentina usada como padrão de cárie, as médias apresentaram uma 

diferença estatisticamente significativa entre as microdureza das cavidades de 

profundidade rasas e médias. Como era de se esperar, a microdureza das cavidades 
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médias é menor, estando esse fato relacionado com o grau de comprometimento das 

estruturas dentinárias.  

Tanto na dentina usada como padrão de higidez quanto na dentina analisada 

após a reabertura da cavidade, as médias de microdureza das paredes pulpares foram 

menores do que as médias das paredes axiais, sendo essa uma diferença significativa 

(tabela 04 e 05). Este fato pode ser visualizado ao se analisar o tamanho das indentações 

realizadas em um mesmo dente, já que microdurezas maiores implicam em impressões 

menores, como podemos observar na figura 16. Esse achado é corroborado pela 

literatura9,19, e está relacionado com a conformação da dentina adjacente ao esmalte, a 

qual apresenta-se com uma menor quantidade de canalículos dentinários, além de uma 

maior obliteração dos mesmos, situação essa que se inverte ao se aproximar da polpa, 

justificando os resultados encontrados.  

As médias de microdureza encontradas na realização do padrão foram valores 

muito próximos àqueles encontrados após a medição dos demais espécimes 

participantes do estudo, revelando, a partir das faixas de microdureza (quadro 01) 

determinadas pelos padrões, serem estes, espécimes sem cárie.  

Alguns dos valores foram mais baixos que a média, porém não atingiram os 

valores encontrados para o padrão de cárie, inclusive para o espécime que apresentou a 

cárie proximal abaixo da cavidade restaurada. Nesse caso, atribui-se a uma alteração do 

tecido sem a confirmação de cárie propriamente dita, pelo fato da microdureza ser 

realizada em uma camada micrométrica da dentina ainda não totalmente atingida pela 

cárie. Certamente essa dureza iria diminuir com a proximidade do local que apresentava 

a cárie ativa. 

Das correlações realizadas em relação à microdureza, (tabelas 06 e 07), apenas 

uma foi significativa e aconteceu entre as medidas de microdureza da parede pulpar e as 

medidas da reabertura captadas pela fluorescência a laser. Tratou-se de uma correlação 

negativa, o que significa que quanto maior for o valor encontrado pelo DIAGNOdent®, 

menor seria o valor da microdureza da parede pulpar e vice-versa. Depreende-se, 

portanto, que quando o aparelho detecta uma diminuição da densidade mineral naquela 

cavidade, o teste de microdureza a confirma através de um valor baixo. 

Para a verificação da acurácia da fluorescência a laser, a partir dos dados deste 

estudo e da literatura pertinente, estabeleceu-se os padrões de higidez e de cárie em 

dentina. Para tal, utilizou-se a média encontrada para os valores do DIAGNOdent® 

obtidos em dentes cariados e reduzidos de seu desvio-padrão, bem como o acréscimo do 
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desvio-padrão à média dos valores do DIAGNOdent® após a remoção do tecido cariado 

(tabela 01). Estes serviram como base para obtenção do primeiro e do ponto segundo de 

corte. Já para o terceiro, utilizou-se um limite estabelecido por Antonnen, Seppa e 

Hausen1. 

 Os pontos de corte gerados nesse trabalho foram de 19 e 23 sendo muito 

próximo do valor encontrado no trabalho de Pinheiro e Lima37, que foi de 17. Apesar de 

esse trabalho ter sido realizado com dentes permanentes, foi feito in vivo e com 

realização das medições em dentina exposta, sendo o estudo que apresenta um desenho 

mais próximo deste, facilitando a realização de comparações entre eles.  

Outro ponto de corte utilizado foi o preconizado por Antonnen, Seppa e 

Hausen1, que foi de 30. Como não existiu nenhum valor do DIAGNOdent® no intervalo 

entre 19 a 30, utilizou-se esse valor como limite para carie dentinária. Posteriormente, 

através do cruzamento desses dados com aqueles obtidos no teste de microdureza e 

utilizando-se uma tabela de dupla entrada, os valores de acurácia foram calculados 

(tabela 08). 

Para tanto, também se fez necessário estabelecer um ponto de corte para os testes 

de microdureza que fosse capaz de detectar cárie de dentina. O valor encontrado 

inicialmente foi de 30. Com esse valor não foi possível a realização dos cálculos da 

acurácia. Portanto, utilizou-se 60 como ponto de corte, o que pode ser considerado uma 

limitação, por comparar dentes realmente diagnosticados como cariados para o 

DIAGNOdent®, com dentes que não receberiam o mesmo diagnóstico nos testes de 

microdureza, no caso a detecção apenas de uma alteração do tecido dentinário.  

Apesar das limitações, os valores se apresentaram satisfatórios. O aparelho de 

fluorescência a laser (DIAGNOdent® ) ao ser validado através dos testes de microdureza 

(padrão-ouro) se mostrou com uma grande capacidade de diagnosticar ausência de 

alteração dentinária, quando apresentou uma especificidade de 100%, sendo um valor 

próximo ao encontrado no estudo de Rocha41, que foi de 94,6 e 97,3% para os 

examinadores A e B, corroborando os achados desse estudo. Já quando comparado com 

o estudo de Lennon e colaboradores26 não se encontram valores próximos de 

especificidade, pois nesse trabalho o valor é de 70%, o que demonstra uma 

especificidade moderada.   

Seguindo a comparação, os valores preditivos positivos e negativos encontrados 

também foram muito próximos tanto para os encontrados por Rocha41 que variaram 

entre 85,7 e 97,3% para o valor preditivo positivo e entre 58,6 e 76,9% para o valor 
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preditivo negativo Isso demonstra uma ótima capacidade do aparelho de diagnosticar a 

cárie nos casos em que realmente existe a doença, o que é determinado pelo valor 

preditivo positivo e a uma boa capacidade de diagnosticar ausência de cárie nos 

espécimes que realmente não mais apresentam a doença, que é determinado pelo valor 

preditivo negativo.  Os valores encontrados por Lennon e colaboradores26, que foi de 

68% e 89% para os valores preditivos positivos e negativos, respectivamente, 

demonstram uma não concordância, com os valores encontrados nesse estudo. 

A exceção em relação ao seu desempenho para detecção de alteração dentinária 

foi para a sensibilidade, que foi muito baixa, e discordou dos valores obtidos por 

Rocha41, que encontrou valores de 76,9 e 69,2% para os examinadores A e B, apesar 

desses valores também terem sido mais baixos que os demais valores encontrados pela 

autora. No trabalho de Lennon e colaboradores26 o valor da sensibilidade foi 88%, 

demonstrando que houve uma inversão dos valores encontrados por esse autor quando 

comparados aos obtidos nesse estudo.     

Apesar disso, o aparelho conseguiu detectar as alterações dos dois únicos 

espécimes que realmente apresentaram cárie ao microscópio óptico e valores de 

microdureza que indicavam alteração, sendo esses bem abaixo da média e próximos ao 

limite de 30 determinado para a cárie. Estes valores foram de 45,7 HV e 42,1 HV, o que 

justifica a captação pelo aparelho das alterações elevadas da dentina e, portanto, sua 

capacidade de diagnosticar cárie, a despeito dessa lesão não ser fruto de recidiva, e sim 

de uma outra cárie que alcançou a cavidade estudada. A fim de testar o valor estipulado 

para cárie realizou-se teste de microdureza na carie subjacente à cavidade e obteve-se 

um valor médio de 24,8 HV, podendo assim, comprovar através da microdureza a 

presença de cárie. 

Uma das limitações desse estudo ocorreu pelo fato de dentes cariados não 

figurarem entre os dentes da pesquisa, o que dificultou a realização dos cálculos de 

acurácia, pois todos os elementos dentários foram considerados sadios após a 

reabertura, através da microscopia óptica e microdureza. Neste estudo, por mais que 

tivéssemos referenciais teóricos e práticos sobre o assunto, seria impossível precisar 

qual a real condição da dentina de cada amostra após realização de todos os 

procedimentos, principalmente no que diz respeito aos valores encontrados através dos 

ensaios de microdureza.  

O desafio atual é tentar incluir dentes que apresentem cáries passíveis de serem 

mensuradas através da fluorescência a laser e em seguida serem submetidos a todos os 



 

53 

 

procedimentos de preparo e análise dos espécimes, para desse modo poder confrontar os 

dados e obter respostas mais concretas quanto à acurácia do método testado. Além 

disso, seria necessária uma maior disponibilidade de tempo para obtenção dessa 

amostra, pelo fato da mesma necessitar de pré-requisitos bastante específicos para poder 

ser selecionada, quais sejam além da presença de cárie rasa e média (como utilizado 

nesse estudo), uma reabsorção radicular que justificasse a extração do dente sem 

prejudicar o correto estabelecimento da posição da dentição permanente. 

A despeito dessas limitações, a fluorescência a laser (DIAGNOdent®) se 

mostrou um bom método na predição da cárie de dentina de dentes decíduos, tendo sido 

obtido um valor de 19 para condição de higidez da dentina. Essa condição comprovada 

através da não progressão da cárie no momento da reabertura de cavidade, demonstra 

que a remoção de dentina baseada nos critérios de dureza (padrão usual) é suficiente 

para a eliminação de toda a dentina cariada. Porém, pode estar havendo uma remoção 

excessiva de tecido, uma vez que os valores encontrados imediatamente após a remoção 

do tecido cariado são bem menores que 19, além disso, ainda diminuem quando 

mensurados após a reabertura da cavidade. 

No entanto, o custo do equipamento ainda é bastante elevado, justificando a 

realização de novos estudos visando à redução de custo desses equipamentos, ou a 

criação de equipamentos similares, que possam apresentar um valor de mercado menor, 

afim de que se tenha a popularização de seu uso. 
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7. CONCLUSÕES  
 
 
Com base no que foi discutido o método auxiliar de diagnóstico 

(DIAGNOdent®) é um método acurado na predição de cárie de dentina em dentes 

decíduos. Os valores obtidos por ele só apresentam diferença significativa entre a 

mensuração realizada antes da remoção do tecido cariado e as outras duas (mensuração 

após a remoção do tecido cariado e mensuração após a reabertura da cavidade), não 

havendo correlação entre elas. O método é capaz de indicar um ponto de corte confiável 

em relação à decisão de parar de remover dentina, sendo esse de 19. O método sugere 

que o padrão usual de remoção de dentina promove a remoção de todo o tecido cariado, 

porém podendo estar havendo uma remoção excessiva de dentina. A espessura da 

dentina e o tempo de permanência do dente após a restauração na cavidade oral não 

influenciaram nos valores do DIAGNOdent®, enquanto que, os mesmos foram 

influenciados pela presença de outras lesões de cárie. 
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Anexo 01 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA PREVENTIVA E SOCIAL 
PROJETO DE PESQUISA “VALIDAÇÃO DE UM MÉTODO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO COMO 

PREDITIVO DA PRESENÇA DA CÁRIE DE DENTINA EM DENTES DECÍDUOS“ 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Voluntário nº (           )  Iniciais do voluntário: (                      ) 
Data de Nascimento:........./......./.............. 
 a) objetivo e justificativa da pesquisa: 

     Obrigado (a) pela sua participação como pessoa responsável pelo voluntário participante da 
nossa pesquisa. O objetivo é avaliar um método de diagnóstico na identificação da presença ou não 
da cárie de dentes de crianças.  

 b) riscos possíveis e benefícios esperados: 
         Todos os procedimentos serão realizados pelo pesquisador, que é treinado para isso. 
         Não se espera que ocorra nenhum problema em conseqüência da realização da pesquisa, 
porque ela não oferece nenhum risco ou desconforto. 
     Os benefícios esperados com a realização desse estudo não serão diretamente aplicados 
para a pessoa a qual você é responsável, mas contribuirá para um conhecimento mais aprofundado 
sobre a questão. 

 c) procedimentos: 
    Se a criança tiver indicação para realização de uma restauração em um determinado dente, 
será realizada essa restauração com a anestesia indicada. Com o aparelho será medida a 
profundidade da cárie. Posteriormente será realizada a exodontia do dente restaurado e o 
tratamento básico dos demais dentes que apresentarem cárie. 
 
 d) ressarcimento: 
 
          Não haverá nenhum custo financeiro, pois o tratamento dos dentes (tratamento básico) 
será realizado na Faculdade de Odontologia da UFRN, durante o período da pesquisa. Você 
terá direito a ressarcimento em caso de dano comprovadamente ocorrido por sua 
participação na pesquisa. 
 
e) acesso às informações: 
    As atividades serão sempre previamente apresentadas e combinadas com você, na hora 
marcada para participar. Também poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, mesmo 
que você tenha assinado este termo de consentimento. As informações obtidas de cada 
participante são confidenciais e somente serão usadas com o propósito científico, sem 
divulgar o nome do participante. O pesquisador, os demais profissionais envolvidos nesse 
estudo e o Comitê de Ética e Atividades reguladoras terão acesso aos arquivos dos 
participantes, para verificação de dados sem, contudo violar a confidencialidade necessária.   
      A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados. 
 
 f) termo de consentimento: 
 
     Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste formulário, 
concordo em participar desse estudo.  

     E através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo o Mestrando de Odontologia 
Preventiva e Social pela UFRN/Natal, Guilherme Moura de Carvalho, brasileiro, Cirurgião-Dentista, 

portador da carteira de identidade SSP/PE 4882276 e CRO/PE-7028, telefone: 211.4856 a utilizar as 
informações obtidas sobre a pessoa à qual eu me responsabilizo, através do que for falado, escrito, 

visto e examinado, com a finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da 
Odontologia. 

     Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, fotografias e resultados de 
exames. Concedo também o direito de retenção e uso para quaisquer fins de ensino e divulgação 

 
 



 

 

 

em jornais e/ou revistas científicas do país e do estrangeiro, desde que mantido o sigilo sobre minha 
identidade, podendo usar pseudônimos. Estou ciente que nada tendo a exigir a título de 

ressarcimento ou indenização pela participação da pessoa a qual eu me responsabilizo na pesquisa.                            
         Declaro saber que tal trabalho será desenvolvido através da análise dos dentes que serão 
extraídos, previamente restaurados com materiais odontológicos indicados. Em caso de alguma 
dúvida sobre a conduta ética nesta pesquisa posso entrar em contato com o Comitê de Ética da 

UFRN, pelo telefone: 215.3135. 
  

Consentimento livre e esclarecido do responsável direto pelo menor participante. 
 

Declaro ter lido e compreendido todas as informações contidas neste formulário e concordo 
que o menos sob minha responsabilidade participe desse estudo. 
   

                             Natal, ___________________________________ 
 

                              De acordo,  
 

                              ________________________________________ 
                              Endereço: 

                               ________________________________________ 
 

                               ________________________________________ 
 

                              CI:______________________________________ 

                  CPF:____________________________________  
 
      Status do responsável: Pai   (     ) 
      Mãe  (     ) 
      Tutor (     ) 

 
      
             
______________________________________ 

                                                                         Guilherme Moura de Carvalho, mestrando. 
                                                                                                 Pesquisador 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 02 
 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Departamento de Odontologia 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social 
 
 
CONSENTIMENTO AUTORIZADO PARA MENORES DE IDADE 
 

Título do projeto: “Validação de um método auxiliar de diagnóstico como preditivo da presença da 
cárie de dentina em dentes decíduos“ 
 
Pesquisadores: Guilherme Moura de Carvalho, Kenio Costa Lima. 
 
Estamos realizando uma pesquisa para saber se um aparelho, utilizado em dentes, faz efeito para a 
retirada da cárie localizada em cima do seu dente, e para saber também se esse aparelho ajuda a 
mostrar o momento de parar tirar a cárie. Se você desejar participar desta pesquisa, você vai fazer o 
Rx (foto do dente) e será feita a restauração do dente (estrelinha). Tudo será realizado sem 
incômodo e sem demora, se você quiser participar também poderá fazer o tratamento dos dentes 
que se encontram doentes. 
Você não é obrigado (a) a participar desta pesquisa, caso não deseje, e poderá deixar de participar 
quando você quiser, sem nenhum prejuízo para você.  
 
Caso você queira participar desta pesquisa, por favor, assine seu nome abaixo.  

Nome Assinatura Data 

Menor   

   

Pais ou responsáveis legais   

   

Testemunha   

   

Pesquisador Responsável   

 
 
 
 
 
 
   ___________________________________ 
 Pesquisador Guilherme Moura de Carvalho 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 03 

Ofício no 07/2004 PGOPS/UFRN 

  

Prezada Sra. Chefe do Departamento de Ações em Saúde (DAS) da Secretaria de Saúde do 
Município de Natal 

Mariza Sandra Araújo 

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte está desenvolvendo uma pesquisa através do aluno de mestrado Guilherme 
Moura de Carvalho e de seu orientador o Prof. Dr. Kenio Costa Lima, a respeito da acurácia de um 
aparelho de diagnóstico auxiliar de cárie. 

A pesquisa intitulada: Validação histológica de um método auxiliar de diagnóstico como 
preditivo da presença de cárie de dentina em dentes decíduos, tem como objetivo avaliar um 
método auxiliar de diagnóstico (DIAGNOdent®) na predição da presença ou não da cárie de dentina 
em dentes decíduos, através de validação histológica. Pretende-se obter, através desse 
equipamento, valores de ponto de corte que possam indicar o momento em que se deve parar de 
remover tecido dentinário, de elementos que apresentem cárie ativa. 

Para isso será realizado pelo pesquisador um estudo clínico, que englobará crianças de 8 a 10 anos 
de idade, que apresentem cárie oclusal em segundos molares decíduos.  

Para a realização dessa pesquisa, é necessária a colaboração de V. Sa. através de uma 
autorização, a qual permitirá a realização dos procedimentos no grupo acima citado, necessários 
para coleta de dados pelo pesquisador, na Unidade de Saúde da Família de Soledade II.  

Esse projeto já se encontra devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFRN, e todos os participantes deverão tomar conhecimento e assinar o termo de consentimento 
livre e esclarecido antes de iniciar a pesquisa. 

Caso seja de seu interesse, estamos à disposição para esclarecimentos nos seguintes 
telefones, fax e e-mail. Esperamos poder contar com a vossa colaboração. 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Kenio Costa Lima 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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