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RESUMO

Além do declínio na presença de cárie, a aparência da cárie e o comportamento das
lesões cariosas mudaram de tal maneira que a detecção de pequenas lesões tornou-se mais difícil.
No caso de cáries oclusais, devido A. morfologia das cicatriculas e fissuras, que facilitam a
retenção de placa e dificultam a sua limpeza, o diagnóstico de cárie é mais dificil.
A proposta deste trabalho é revisar os métodos de diagnóstico de cárie oclusal
existentes, no intuito de determinar qual é o mais indicado.
Existem métodos de diagnóstico invasivos e não invasivos. Nos métodos invasivos
estão a biópsia do esmalte, micro-abrasão e a sondagem. Os métodos não invasivos de
diagnóstico preconizados são: inspeção visual, inspeção tátil, micro-abrasão, exame radiográfico
tanto convencional como o digital, transiluminação por fibra óptica, corante evidenciador de
cárie, microcâmera intra-oral, medida de resistência elétrica, endoscopia, fluorescência a laser, e
o microscópio cirúrgico.
Concluiu-se que a inspeção visual juntamente com a radiografia interproximal são os
métodos mais utilizados, mas apresentam falhas. Acredita-se que os métodos quantitativos
(transiluminação por fibra óptica, medida de resistência elétrica e a fluorescência a laser) são os
mais adequados para monitorar as pequenas mudanças nas lesões ao longo do tempo. A maioria
dos estudos se concentram na fluorescência a laser, mas muito ainda tem que ser analisado.
Portanto o método ideal que deve ser não invasivo, preciso, simples, sensível, especifico e
confidvel, ainda não existe. Sendo necessário acima de tudo prudência durante o diagnóstico.
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1 INTRODUÇÃO

A odontologia tradicional tem sido fundamentalmente restauradora, baseada num
diagnóstico incerto. A odontologia contemporânea começa a ser mudada, dando ênfase
promoção da saúde em todas as Areas. 0 sucesso do profissional de saúde é diretamente
proporcional as condutas acertadas que empreende em sua vida profissional. 0 fundamental nos
acertos é sem dúvida, o diagnóstico correto. Mas estabelecer o diagnóstico correto é quase
sempre um processo difícil, uma vez que os resultados são mais prováveis do que certos;
sobretudo se considerar que além de identificar a presença ou ausência de uma doença, deve-se
precisar o estagio em que se encontra.
essencial conhecer o processo de desenvolvimento da doença cárie, porque há
muitos anos observamos que, apesar dos esforços em executar uma abordagem preventiva, a cárie
dental ainda é responsável pela perda de dentes. Portanto é necessário que o profissional entenda
o conceito de cárie e os mecanismos envolvidos em sua evolução, a fim de evitar sua instalação,
interferir na sua progressão ou reparar suas sequelas quando necessário. Sendo a prevenção da
cárie dental uma prioridade na odontologia atual, a detecção de sinais precoces da lesão, fatores
de risco e a atividade da doença são necessários para um diagnóstico mais preciso.
Devido a sua morfologia, a superficie oclusal é propicia à retenção de placa
bacteriana e resíduos alimentares, facilitando o aparecimento de lesões cariosas. 0 aspecto da
cárie oclusal vem se modificando com o tempo, devido as mudanças na prevenção, o que torna
cada vez mais difícil sua detecção. Assim, os problemas para o seu diagnóstico não se encontram
atualmente nas lesões avançadas, mas principalmente nas lesões incipientes.
Atualmente, para a detecção precoce da cárie, tem-se mostrado vários métodos de
diagnóstico de carie, que são usados separadamente ou em conjunto. Estes métodos podem ser
invasivos onde há perda de estrutura dental, ou não invasivos, que para detecção e quantificação
da cárie exploram as propriedades fisicas inerentes à lesão, não causando danos à estrutura
dental.
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Através de uma revisão de literatura, este trabalho se propõe a mostrar quais são estes
métodos de diagnóstico, como devem ser utilizados e quais são os mais indicados para o
diagnóstico de cárie oclusal.
"Apesar do futuro da odontologia requerer maior sofisticação na tecnologia, a
tecnologia final estar á na promoção da saúde, prevenção da doença e nas técnicas minimamente
invasivas ou não invasivas". (LOE, 1995)

8

2 PROPOSIÇÕES

a) estabelecer o que é realmente importante para o diagnóstico adequado.
b) mostrar como se apresenta a cárie oclusal e a importância do seu diagnóstico.
c) avaliar as dificuldades existentes no diagnóstico oclusal.
d) apresentar os métodos de diagnóstico existentes, e suas aplicações.
e) definir qual é o método de diagnóstico mais indicado para diagnosticar as lesões de
carie na superficie oclusal.

9

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Diagnóstico
Diagnóstico: palavra derivada do grego dia que significa através, e gnosis que
significa conhecimento. Para um diagnóstico ser estabelecido é necessário o conhecimento dos
fatores responsáveis pela etiologia e patogênese da doença; bem como os fatores que permitam a
identificação da mesma. (GRONDAHL, 1988); (ROMANO, 1996)
O propósito mais importante do diagnóstico é permitir a escolha do tratamento, que
em longo prazo tenha o prognóstico mais favorável. É evidente que um conhecimento completo
dos fatores responsáveis pela etiologia e patogênese da doença é tão importante quanto àqueles
que permitem a identificação da doença. (GRONDAHL, 1988)

3.1.1 Diagnóstico de cárie
Saber diagnosticar a doença cárie tornou-se um ato complexo, em que o profissional
além de ser técnico, precisa possuir conhecimento cientifico para tal procedimento. Deve-se saber
no diagnóstico a atividade da doença no paciente, os novos conhecimentos sobre a etiologia e a
possibilidade de controle da mesma. 0 diagnóstico contemporâneo deve compreender a
identificação e associação de diversos fatores que irão determinar a doença, para que possamos
traçar o correto plano de tratamento individualizado para cada paciente. Fatores determinantes e
moduladores: placa bacteriana (espessura e qualidade), dieta (freqüência e consistência), fatores
salivares (fluxo e capacidade tampão), exposição aos fluoretos, experiência anterior com cárie e
condições das restaurações. (MILEMAN apud ANGMAR-MANSSON et al. 1993); (BASTOS,
2000); (ELDERTON, 1985b); (PITTS, 1997a); (VERDONSCHOT et al. 1999). A interpretação
desses dados a nível individual (paciente) é um processo complexo, que necessita não apenas
habilidade e experiência, mas também um entendimento das implicações clinicas da cariologia
teórica. Os parâmetros mais importantes para a estimativa da atividade de cárie são a aparência
clinica e os locais das lesões ou cavidades, e se o processo da doença nesses locais está em
atividade ou paralisado. (ANGMAR-MANSSON et al. 1998)
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Novas tecnologias e rápidos avanços científicos resultaram em interesse crescente em
novos testes de diagnóstico em odontologia. 0 interesse em novos métodos de diagnóstico
também é estimulado por mudanças nos padrões epidemiológicos das doenças dentais.
Atualmente se reconhece que uma minoria relativa da população (paciente de alto risco),
apresenta a maioria das doenças e disfunções. t necessária a identificação destes pacientes de
alto risco em estágios iniciais da doença, exigindo, portanto o desenvolvimento de testes de
diagnóstico mais sensíveis e precisos. (DOUGLAS, 1993)
As análises para a avaliação do teste de diagnóstico são: acuidade ou validade (mede
até que ponto o teste é correto. t a soma dos resultados verdadeiro-positivo e verdadeiro-negativo
dividido por todos os resultados); precisão ou confiabilidade que reflete se os resultados do teste
podem ser repetidos pelo mesmo investigador (intra-examinador) ou outros investigadores
(interexaminador); sensibilidade (mede a proporção dos pacientes enfermos corretamente
identificados como positivos, verdadeiro-positivo); especificidade (mede a proporção de
pacientes sem a doença corretamente identificados como verdadeiro-negativo). Padrão-ouro é um
diagnóstico definitivo independente da presença ou ausência da doença, preferivelmente a partir
de resultados de uma biópsia e exame histopatológico. (DOUGLAS, 1993); (FERREIRA et al.
1999); (ROMANO, 1996)
Dowell et al. apud Oliveira (1999), ressaltam a necessidade de critérios de
diagnóstico mais confiáveis para a redução de tratamentos restauradores excessivos. Chamam a
atenção também para o fato de que um erro falso-negativo é bem menos prejudicial que um erro
falso-positivo, além de ser autocorrigivel.
Pitts (1997a) apresenta uma comparação dos limiares do diagnóstico como um
"iceberg". Onde na area sobre a água, visível do "iceberg" estão D4=lesão na polpa e D3=lesties
clinicamente detectáveis em dentina cavitada ou não. Na Area submersa do "iceberg" encontramse D2=cavidades clinicamente detectáveis limitadas ao esmalte, D 1 —lesões de esmalte
clinicamente detectáveis com superficies intactas, * lesões detectáveis apenas com a ajuda
adicional (ex: RX, FOTI...), e ** lesões iniciais ou clinicas num estágio dinâmico de
desmineralização/remineralização (des/re), sendo este último, a base do "iceberg".
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Vários estudos são feitos para avaliar a precisão do diagnóstico, a concordância
interexaminadores sobre a presença de cárie e como tratá-la. Amerise et al. (1999); Maupomé
(1998); Pereira et al. (2001a); acreditam que as diferenças encontradas são devido à falta de um
padrão e o uso de interpretação pessoal para cada situação. Oliveira et al. (1999) num estudo
concluíram que, existem divergências de opiniões entre professores, alunos e entre ambos, quanto
ao diagnóstico e tratamento. Deve existir uma maior interação entre professores de diferentes
disciplinas, com o intuito de promover uma troca de conhecimentos de forma a manter uma
minima unanimidade entre os mesmos, beneficiando alunos e pacientes. Sendo o diagnóstico de
cárie oclusal controvertido e problemático, a opção de tratamento é bastante variada.

3.2 Cárie
A cárie é conhecida como uma doença da civilização. Na idade da pedra (na Europa
Ocidental, período de 12 a 10000 a.C.) o homem começa a cultivar a terra e criar animais.
Consomem alimentos cozidos e surge uma forma primitiva de pão. O número de dentes cariados
nesta época era pequeno. Na era do bronze, a prevalência de cárie aumentou em 2%, chegando a
10-12% na idade do ferro e época do império romano. Uma característica marcante das lesões de
cárie nos povos antigos, além da baixa prevalência, é que era uma doença mais encontrada nos
adultos e não nos jovens. A prevalência de cárie na superficie oclusal era muito baixa, havendo
maior incidência da lesão na unido cemento-esmalte. (MALTZ, 1996). Somente nos anos de 1700
é que se observou um grande aumento na incidência de lesões de cárie na Grã-Bretanha. A
localização das lesões é então, bastante semelhante a atual, isto 6, lesões em superfície proximal e
oclusal, com maior incidência em jovens. Estas mudanças coincidem com as alterações
alimentares, especialmente o aumento do consumo de carboidratos. Investigações do fim da
década de 1800 e na década de 1900 indicam uma grande explosão na presença de cárie.
(MALTZ, 1996); (SHEI HAM, 1997)
A cárie é uma doença microbiológica que afeta os tecidos mineralizados dos dentes,
começando pela dissolução localizada de estruturas inorgânicas de uma dada superfície, por
ácidos de origem bacteriana, e que acarreta uma desintegração da matriz orgânica. A cárie é
causada por bactérias que colonizam a superfície do dente e produzem ácido como resultado do
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metabolismo de carboidratos. É uma doença progressiva que pode causar a perda do dente.
(MALTZ, 1996). A cárie é uma doença multifatorial. Além do fator etiológico bacteriano, outros
fatores interferem no seu desenvolvimento, como fatores de agressão e resistência, tipo de dieta e
a bactéria especifica ( Streptococcus mutans, Lactobacillus e Act momices). (VAN HOUTE apud
MALTZ, 1996)
importante levar em consideração que a cárie é um processo dinâmico onde,
existem períodos de desmineralização e períodos de remineralização. A superficie dental está em
equilíbrio dinâmico com a saliva e com qualquer placa bacteriana que está presente. ions cálcio,
fosfato e outros tipos de ions podem se infiltrar de uma forma ou outra A progressão da lesão de
carie ocorre quando há desequilíbrio das trocas iônicas, levando à desmineralização.
(ELDERTON, 1985b)
A questão de grande importância hoje na odontologia é se fazer a distinção entre cárie
como uma doença e cárie como uma lesão. Para tanto, o diagnóstico de cárie requer que o perfil
de risco da paciente seja estabelecido. (LOE, 1995). A doença cárie deve ser diferenciada da
lesão cariosa. A primeira existe no singular, ampla no seu alcance, porém de qualidade diferente
para cada indivíduo. A segunda, lesão cariosa, pode existir na forma de uma ou mais lesões e
deve ser considerada como sinal da doença carie dentária, que tanto pode estar na forma ativa
como inativa. (ROSENBLATT et al. 1999)
Doença é uma condição que altera ou interfere com o estado normal de um organismo
e pode ser assintornitico, tendo no entanto evidências microscópicas, sorológicas

ou

imunológicas de doença. A lesão pode ser definida como uma alteração patológica da estrutura
ou da função de um tecido ou organismo. Portanto a doença cárie inclui um espectro de diferentes
tamanhos da lesão, do microscópico ao clinicamente óbvio. (PITTS, 1997a)
A lesão inicial é caracterizada pela perda de translucidez do esmalte, que adquire
aspecto de uma lesão branca, com superficie rugosa e sem brilho e ausência de cavitação. Esta
característica traduz o desequilíbrio ocorrido entre fases de perda e ganho de minerais pelo
esmalte. Lesões incipientes de cárie podem regredir quando o equilíbrio entre as fases de
desmineralização e remineralização é favorecido. (BURNETT, 2000); (PINELLI et al. 1999)
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0 primeiro sinal de cárie é o aumento da microporosidade do esmalte visível após a
superficie dental ser seca cuidadosamente. Clinicamente uma opacidade aparece branca devido
alteração na refração da luz, através do esmalte. Se a área afetada por esta microporosidade
aumenta em tamanho e volume, então o esmalte que está na superficie se colapsa, formando uma
cavidade. (ISMAIL, 1997)
Cárie é uma doença crônica, infecciosa e de progressão lenta e raramente é
autolimitante; e na ausência de intervenção, irá freqüentemente progredir até o dente ser
destruido. Nos primeiros estágios detectáveis clinicamente, o progresso pode ser impedido,
evitando a necessidade de uma intervenção operatória. (ANGMAR-MANSSON et al. 1998). A
cárie continua sendo uma doença que afeta muitos indivíduos e a mudança em sua apresentação
morfológica está consolidando novas mudanças para os profissionais na área odontológica.
(PINE et al. 1996)

3.2.1 Risco de cárie
Risco é a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença ou experimentar
uma mudança no estado de saúde em um período especifico de tempo. Atividade por sua vez,
representa o desenvolvimento do estado da doença, a partir de um evento no qual o indivíduo
anteriormente saudável ficou doente. (BASTOS, 2000). 0 período de maior risco de carie é
durante o período de erupção, quando tecnicamente é impossível se selar as fissuras oclusais
efetivamente. (ANGMAR-MANSSON, 1998)
Fator de risco é o que implica na existência de um componente etiológico que
pretendemos tratar. Indicadores de risco são fatores que não pretendemos tratar, porque eles não
são diretamente mencionados como uma causa ou porque não podem ser tratados de qualquer
forma. (DOUGLAS, 1993)
necessário investigar os fatores que contribuem para o atual nível de atividade da
doença. (ANGMAR-MANSSON, 1998); (ROSENBLATT et al. 1999). Para o desenvolvimento
da cárie alguns fatores importantes têm de estar presentes e se inter-relacionar: hospedeiro
suscetível, dieta, microbiota e tempo. Além disso, deve-se traçar o estilo de vida do paciente, as
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condições sociais, culturais, econômicas, os hábitos dietéticos, o uso de medicamentos, tipo de
emprego e escolaridade, influência familiar e comportamento. A análise de todos esses fatores
define o perfil de risco A cárie do paciente, sendo de fundamental importância para o diagnóstico
da doença. (BASTING et al. 1999); (L6E, 1995); (PINELLI et al. 1999); (NEWBRUN, 1993);
(SHEIHAM, 1997)

3.2.2 Prevalência de cárie
Estudos epidemiológicos realizados entre 1954 e 1981 mostraram grande redução na
experiência de cárie em crianças de 8 a 15 anos. A redução de cárie na superficie dental lisa tem
sido considerável, mas esta redução não foi tão significante na superfície oclusal, que contribui
para a maioria das lesões. (RICKETTS et al. 1997a)
Os dentes são afetados pela cárie em locais e níveis diferentes. A superficie oclusal é
mais suscetível à cárie que a superficie proximal dos dentes posteriores e a proximal dos
anteriores. Também é mais suscetível à cárie nos dentes posteriores tanto superiores quanto
inferiores, em relação aos anteriores. Na regido anterior os dentes superiores são mais suscetíveis
A cárie que os inferiores. Acredita-se que se todos os primeiros molares têm cárie, existe grande
possibilidade de que os segundos molares sejam também afetados. (SHEIHAM, 1997). As
superficies oclusais de todos os dentes permanentes somam apenas 12,5% do total de todas as
superfícies, mas representam 60% do total de restaurações. (GRAY et al. 1997a)
O padrão de cárie dental é diferente de dente para dente e de superficie para
superficie. Sabe-se que nem todas as superfícies dentais são igualmente suscetíveis à cárie, e que
o padrão de ataque cariogênico na população influencia no tipo de tratamento a ser empregado.
Há dados que, nos países desenvolvidos, nas duas últimas décadas houve uma diminuição na
prevalência de cárie em pacientes jovens, mostrando que os tratamentos preventivos obtiveram
sucesso. (BURNETT et al. 2000).
Junto com o declínio da prevalência de cáries, há uma mudança na aparência clinica e
no comportamento das lesões cariosas: a detecção de pequenas lesões é muito difícil, e pode
haver uma progressão da lesão sem ser percebida. Por isso há necessidade de um diagnóstico
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precoce, onde se detecte as lesões incipientes, para que estas possam ser tratadas por técnicas não
invasivas e/ou preventivas. (ANGMAR-MANSSON et al. 1998)

3.2.3 Cárie oclusal
Desde a época de G. Black (inicio de 1900), a odontologia experimentava um desa fio
que é a compreensão do processo de desenvolvimento de cárie na superficie oclusal. Pois as
irregularidades estruturais da superfície oclusa!, com as cicatriculas e fissuras, são propicias
retenção de placa bacteriana e resíduos alimentares, mesmo que seja de modo não visível,
promovendo a cárie. (BURNETT, 2000); (FERNANDES, 2000); (VERDONSCHOT et al. 1992)
Cerca de 80% das lesões de cárie são oclusais, em crianças de idade entre 5 e 17 anos,
com o primeiro molar permanente sendo o mais atingido, mostrando assim a importância do
diagnóstico de cárie oclusal. (GRAY et al. 1997a); (NEWBRUN, 1993). As lesões de cárie na
superfície oclusal desenvolvem-se geralmente, durante o período de erupção do dente. Quando o
dente se localiza em um plano infra -oclusa!, e a presença do capuz gengival dificulta a escovação,
aumentando o acúmulo da placa bacteriana e favorecendo o desenvolvimento de lesões.
(RODRIGUES et al. 2000)
A anatomia da superfície oclusa! "esconde" a maioria dos estágios precoces da lesão
de cárie, não vistas a olho nu. Se a fissura está limpa e seca, as vezes é possível ver lesões
brancas lineares ao longo das paredes da fissura, especialmente quando se utiliza a ampliação.
próximo estágio de desenvolvimento da lesão é visto como uma linha escura ao longo da base da
fissura. Neste estágio pode ser difícil diferenciar da mancha exógena, particularmente em
pacientes adultos ou fumantes. Se a lesão progredir, envolve a destruição de dentina. Isto costuma
estar acompanhado de um colapso do esmalte. Este esmalte pode apresentar uma cavidade
clinicamente visível, ou permanecer praticamente intacto, mas com a lesão na dentina
progredindo. (PITTS, 1991)
Marthaler et al. apud Fennis-le et al. (1998) descobriram que quanto mais a fissura
estiver descolorida, maior a probabilidade da mesma se tornar cariosa dentro de 4 anos. Cerca de
40% dos locais descoloridos, com cor marrom ou preta vieram a ter cáries de esmalte num
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período curto de tempo de 2 anos e meio, e 28% das descolorações de cor marrom ou preta
apresentaram começo de cárie em dentina em 2 anos e meio. Todavia a predição baseada na
descoloração marrom ou preta tem menor utilidade quando se quer diferenciar entre lesão ativa e
lesão inativa. A progressão da lesão de mancha branca poderia estacionar devido a alguma
alteração das condições locais e então tornar-se escura sem progressão posterior. Isto implica que
não se deve interferir nestas lesões. (FENNIS-IE et al. 1998)
Segundo Koening apud Verdonschot et al. (1992), as fissuras que são formadas por
duas cúspides com angulo maior de 70 graus tem menor risco A cárie do que as fissuras com
angulo menor que 70 graus entre as cúspides. Mas isto não deve ser levado como decisão para o
tratamento. Segundo Nogaro apud Romano (1996) a condição de acúmulo de placa bacteriana
tem sido considerada mais importante para o inicio da lesão de cárie, do que a configuração
anatômica das fissuras onde se relaciona o inicio da lesão com a profundidade da fissura. Assim,
em fissuras rasas, do tipo V, a lesão se inicia na base da fissura. Nas fissuras do tipo U, que são
médias, a cárie se inicia no meio da fissura. E nas fissuras do tipo I e 1K, que são profundas, a
lesão se inicia no topo da fissura, permitindo assim a remoção da placa bacteriana. Não é a
profundidade da fissura que determina um maior acúmulo de placa bacteriana ou uma possível
ocorrência da doença. 0 modo de progressão da lesão de cárie na superficie ocorre As expensas
das paredes laterais na entrada da fissura, do local de acesso a remoção da placa e da ação do
(EKSTRAND et al. apud BURNETT, 2000)
Há dois conceitos diferentes com respeito A orientação da cárie quando a
desmineralização alcança a junção amelodentinaria. A hipótese mais aceita por enquanto é a de
que as caries até nos estágios iniciais pré-cavitados se espalham lateralmente pela junção
amelodentirkiria devido A baixa resistência, e isso coloca em risco o esmalte saudável. (BLACK;
KIDD; SILVERSTONE apud EKSTRAND et al. 1998a). A outra hipótese afirma que a cárie na
dentina é sempre restrita A area de contato da lesão de esmalte. (BJORN et al. EKSTRAND et al.
apud EKSTRAND et al. 1998a)
Thylstrup et al. apud Ekstrand et al. (1998a) afirmam que as informações sobre a
patologia de carie indicam que o aumento de severidade na formação da cavidade durante o
processo carioso está associado com a infecção da dentina, que muda sua textura de dura para
amolecida e molhada. Num nível tão avançado do processo carioso é possível que, devido As
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mudanças na estrutura da dentina, as caries possam se espalhar de uma maneira desencontrada
pela junção amelodentinaria.
Ekstrand et al. (1998a) fizeram um estudo laboratorial para investigar o espraiamento

da lesão na junção amelodentinária relacionado á. consistência da dentina. Concluíram que em
lesões não cavitadas

praticamente não havia extensão

lateral das caries na junção

amelodentinária. Em lesões microcavitadas a extensão lateral era mais comum e nas lesões
cavitadas era muito freqüente. Inicialmente a placa dará origem a dissolução direta da periferia

dos cristais de hidroxiapatita na superficie externa. Enquanto essa dissolução continua, os
espaços intercristais se alargam, dando origem a propriedade óptica da mancha branca que requer
a secagem com o ar para ser visível e envolve a metade exterior do esmalte. 0 maior alargamento
dos espaços intercristais resulta numa lesão de mancha branca clássica, que é visível sem a
secagem com ar e que envolve a metade exterior do esmalte e um terço exterior da dentina. A
extensão da cárie segue a direção dos prismas. Devido à direção divergente dos prismas no

sentido apico-oclusal, que é característica da superficie oclusal, a forma da lesão é de um cone
com base para a junção amelodentindria. Quando a desmineralização alcança a metade interior do
esmalte, escleroses tubulares ocorrerão na dentina numa area que corresponde a extensão da lesão
no esmalte. Este estudo mostrou que

quando a desmineralização alcança

a junção

amelodentinciria e se estende mais na dentina, a lesão é de uma largura igual a lesão no esmalte,

sendo que a dentina é dura. Quando o processo carioso já apresenta microcavidades que são
dificeis de se reconhecer visualmente, a desmineralização envolve o terço médio da dentina, não

significando que a dentina esteja infectada. Para haver invasão bacteriana significativa nos
tiibulos dentindHos é necessário que tenha havido a desintegração do esmalte alcançando a
dentina. Quando houver uma cavitação, a desmineralização da dentina quase sempre envolve a

metade interior da dentina, e a parte exterior é quase sempre mole e infectada. Este estudo
mostrou que quando a severidade da desintegração do esmalte aumenta, a dentina é cada vez
mais infectada e amolecida. Neste estagio, mas não antes, a carie pode se estender de uma
maneira descontrolada lateralmente à junção amelodentinária.
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3.2.4 Cárie "oculta"
Na década de 80, no Reino Unido, os profissionais ficaram preocupados com o
aspecto que a cárie oclusal apresentava, sendo difícil sua identificação, uma vez que a cavidade
característica no esmalte não estava mais presente. Notou-se no exame radiográfico a presença de
grandes lesões em dentina abaixo do esmalte que parecia intacto. Sendo então chamado de carie
"oculta" ou cárie "coberta". A existência da cárie "oculta" tem sido apoiada em seis estudos
clínicos onde pesquisadores examinaram radiografias de fissuras oclusais consideradas
clinicamente higidas: Allan et al. 1984; Creanor et al. 1990; Kidd et al. 1992; Sawle et al. 1988;
Weerheijm 1992; Weerheijm et al. 1992. (RICKETTS, 1997a)
Segundo Pitts (1991), a "cárie oculta" no exame radiográfico, é caracterizada pela
presença de uma área radiolficida escura, sutil e difusa; posicionada na dentina, abaixo da fissura
oclusal. Freqüentemente se descobriam grandes lesões de dentina que estavam escondidas pelo
esmalte oclusal com pequenas cáries, que mais parecia ser uma superficie higida.
(VERDONSCHOT, 1992). Este fenômeno, denominado também "Síndrome do flúor", tem sido
atribuído ao aumento da ingestão de flúor, que torna o esmalte mais resistente as cáries e
obscurece a propagação da lesão na dentina. (ANDLAW, LEWIN e LUSSI apud WEERHEUM
et al. 1997a); (MILMANN e SAWLE apud ROMANO, 1996); (VERDONSCHOT, 1992). Os
fluoretos, por reduzirem a solubilidade do esmalte, proporcionam uma lesão de esmalte muito
pequena para ser visível clinicamente. Após a remineralização da lesão, a lesão inicial não é mais
visível, mas a bactéria não é removida. Quando o substrato está disponível, estas lesões podem
progredir devido A. continua desmineralização da dentina. Não se sabe se os carboidratos que
nutrem estas bactérias têm origem no sangue que penetra por tilbulos dentindrios ou se eles
penetram pelo esmalte. (SOET apud VOLSCHAN, 2000)
O predomínio de lesões de cárie sem cavidade foi relatado como por volta de 15%,
mas pode chegar a ser tão elevado quanto 50% . (CREANOR et al. KIDD et al. WEERHEUM et
al. apud LUSSI, 1996). Há estudos que sugerem a maior prevalência de cárie "oculta" em
molares inferiores que em molares superiores. Outro estudo relata que esta a firmação é
verdadeira apenas para os segundos molares. (RICKETTS, 1997a)
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0 impacto do problema de cárie "oculta" não é ainda claro, e parece haver opiniões
conflitantes face à magnitude do problema e seu impacto no tratamento de cáries. Existem
evidências que a flora microbiana difere significantemente entre as lesões "ocultas" e as lesões
pequenas visíveis. Menos espécies foram encontradas nas lesões "ocultas", no entanto níveis
mais altos de S. mutans foram encontrados nas cáries "ocultas" e S. sobrinus em pequenas
cavidades visíveis, os Lactobacillus e Actinomyces não foram diferentes tanto numa lesão como
em outra. Esta diversidade na microflora pode determinar a progressão e o tratamento. Estas
questões e outras requerem uma maior investigação. (ISMAIL, 1997); (RICKETTS, I997a);
(SOET et al. apud VOLSHAN 2000); (WEERHEIJM, 1997b)
A lesão de cárie em dentina pode se apresentar de forma diferente. Acredita-se que
começam da mesma maneira, mas devido a um processo ainda não conhecido, uma torna-se
aberta pelo colapso do esmalte com formação de cavidade; e a outra permanece "oculta" pelo
esmalte aparentemente intacto. (ROMANO, 1996). Weerheijm et al. apud Volschan (2000),
sugerem que a dentina pode se tornar cariosa pelo seguinte fenômeno: as bactérias da placa são
ativas metabolicamente pela entrada e saída de diversos produtos. Foi demonstrado que os
açúcares podem ser carregados pelo esmalte, e que as bactérias dentro do dente, podem usá-lo
como substrato para fermentação. Isso resulta em bactérias metabolicamente ativas, que
produzem ácidos na dentina. Esses ácidos podem provocar a lesão de cárie, dependendo da
capacidade tampão da dentina.
Embora sugere-se que o flúor possa ter um papel importante na etiologia da cárie
"oculta", a validade cientifica desta hipótese é dificil de ser testada, uma vez que na maioria dos
países ocidentais, mais de 90% utiliza dentifrícios fluoretados. Sendo assim, não é possível
encontrar comunidades contemporâneas cujos dentes tenham se desenvolvido sem qualquer
contato com o Mon 0 impacto potencial do flúor foi investigado por radiografias interproximais,
num novo exame feito por participantes no estudo de fluoretação da água de Tiel e Culemborg.
Quando comparado os números absolutos de dentes, os participantes de Tiel, que possui água
fluoretada, tinham mais superficies oclusais higidas e mais cáries "ocultas" que as crianças em
Culemborg, que não possuía água fluoretada Entretanto, quando os números são expressos em
porcentagem de dentes clinicamente higidos, houve mais cárie "oculta" em Culemborg (24%),
que em Tie! (17%). Assim a cárie "oculta" não é um fenômeno novo e parece pouco provável que
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o flúor na Agua seja responsável pelo mesmo; mas o efeito da aplicação tópica de flúor ou a
interação de fontes diferentes de flúor não podem ser avaliados. (RICKETTS et al. 1997a);
(WEERHEIJM, 1997a); (WEERHEIJM et al. 1997b)
Dadalto apud Volschan et al. (2000) afirma que a reabsorção intracoronária préeruptiva pode ser confundida com o diagnóstico de cárie "oculta". A reabsorção intracorondria
pré-eruptiva pode ser diagnosticada através de radiografias de rotina, onde aparece uma Area
radiolúcida localizada mais na dentina do que no esmalte de dentes não irrompidos.
HA provas clinicas que sugerem que a falha na detecção de caries "ocultas"
incipientes, resulta na destruição de dente. Portanto, as lesões de cárie "oculta", devem ser
consideradas como lesões ativas que devem ser diagnosticadas e tratadas como tal. (VOLSCHAN
et al. 2000)

3.3 Métodos de diagnóstico
Muitas investigações foram conduzidas para avaliar os métodos já existentes, e os

novos métodos para detecção de cárie oclusal. As mudanças na prevalência de cárie e seu padrão
marcaram a necessidade de ferramentas de diagnóstico mais sofisticadas, que possibilitariam ao
clinico detectar as lesões num estágio precoce. (IE et al. 1994)
Um método eficiente deve ser capaz de identificar as lesões incipientes, possibilitar
uma melhor reprodutibilidade, facilitar treinamento e calibração dos examinadores, superar
qualquer risco associado ao seu uso, permitir comparações diretas imediatas e/ou futuras além de
ser acessível e confortável ao paciente. (GRONDAHL, 1988); (ROMANO, 1996)
Não há atualmente um único método de diagnóstico que possa detectar
confiavelmente as lesões pré-cavitadas em todas as superficies dentais. A detecção precoce e a
quantificação das lesões cariosas oferecem muitas vantagens, permitindo a identificação de locais
com potencialidade de cavitação, para uma intervenção preventiva. (ANGMAR-MÃNSSON et
al. 1998)

1

1

3.3.1 Método de diagnóstico invasivo:
0 método de diagnóstico invasivo baseia-se na remoção de estrutura dental, mesmo
que minima, para se confirmar o diagnóstico. Esta estrutura dental removida pode ser substituida
por um selante de superficie ou dependendo da extensão, por um material restaurador.

3.3.1.1 Biópsia do esmalte
feito com o uso de pequenas brocas esféricas para investigar apenas a area suspeita
de carie, caso a lesão seja rasa, a descoloração desaparece. Dependendo da profundidade utilizase um selante de superficie para restaurar a superficie. Este método pode ser usado quando

o

paciente é suscetível à carie. (PITTS, 1991). Pitts em 1996 citou que a biópsia do esmalte, feita
pela broca esférica, representa uma extensão do processo de diagnóstico.

3.3.1.2 Micro-abrasão
0 ar abrasivo foi desenvolvido por volta dos anos 40. A companhia "SS White",
apresentou o Airdent em 1951, a tecnologia teve popularidade, uma vez que não produzia calor,
vibração ou barulho; era chamado de "amigo do paciente". Com a chegada da peça de mão de
alta rotação, o Airdent foi rapidamente substituído. Hoje, a tecnologia de abrasão pelo ar,
novamente oferece alternativa apropriada para algumas situações clinicas. Por exemplo,
providenciando uma alternativa mais conservadora no diagnóstico e tratamento de caries em
cicatriculas e fissuras. 0 sistema de abrasão a ar usa uma corrente de ar com partículas de pó
abrasivo. A micro-abrasão promove um diagnóstico mais preciso, com o preparo imediato da
cavidade. A aplicação do jato de ar é controlada, removendo pequenas quantidades de material de
cada vez. (GOLDSTEIN et al. 1995)
Segundo Burbach (1995), a corrente de ar de alta pressão com partículas abrasivas,
seca a superficie do esmalte revelando areas de desmineralização; remove o "plug" orgânico das
fossas e fissuras revelando a extensão de carie nas areas subsuperficiais do esmalte. Sao usados
pequenos jatos de partícula de alumina 27 micra, com pressão de 140 a 160 psi, para alargar o

sulco dental. Uma vez que o acesso é conseguido, reduz-se a pressão para 80 a 100 psi.
Conseguindo assim, diagnosticar se há presença de cárie e a sua extensão, podendo em alguns
casos se fazer um preparo cavitário, para receber o tratamento adequado.
Na última década, mais de 12 modelos de aparelhos de abrasão a ar foram lançados
no mercado. 0 uso da micro-abrasão tem tido mais interesse, uma vez que há pretensão do seu
uso em preparos cavitários, inclusive sem a utilização de anestesia e como um método invasivo
de diagnóstico, sendo indicado para casos específicos. (BERRY et al. 1999)

3.3.1.3 Sondagem
Segundo Ekstrand et al. (1987) pela possibilidade de causar danos iatrogênicos, o uso
da sonda exploradora passa a ser um clássico método invasivo de diagnóstico.

3.3.2 Método de diagnóstico não invasivo
Os métodos não invasivos para detecção e qualificação de cárie exploram as
propriedades fisicas inerentes A lesão. Estas mudanças nas características fisicas surgem da
redução do conteúdo mineral da estrutura dental com cárie, em relação A estrutura dental
circunvizinha saudável. (Kidd et al. 1993)

3.3.2.1 Inspeção visual
le et al. (1994) fizeram uma revisão de literatura sobre as técnicas de diagnóstico de
1978 a 1993. Sobre a inspeção visual concluiram que foi a técnica de diagnóstico mais validada.
Os estudos de validade da inspeção visual relatam geralmente que esta técnica é um passo
essencial no diagnóstico, a despeito da sua questionável validade.
A importância da boa visualização, ao se examinarem lesões de cárie, não pode ser
subestimada. Como o objetivo da inspeção visual é verificar desde cáries incipientes até
cavidades, é necessário que a superficie esteja limpa, livre de placa, seca e bem iluminada. Isto

23

porque os indices de refração do esmalte, do ar e da água são diferentes. O índice de refração do
esmalte é 1,62. Quando o esmalte está desmineralizado, ele fica mais poroso. Estes poros são
preenchidos de "água", cujo índice de refração é de 1,33. Quando a porosidade é considerável,
esta diferença no índice refratário irá causar uma perda de translucidez e o esmalte ficará opaco.
Se o esmalte está seco, a água é substituída pelo ar, que possui índice de refração de 1,0. A
diferença no índice entre o ar e o esmalte é maior que entre a água e o esmalte. Desta forma a
lesão sera mais evidente quando o dente estiver seco, e as lesões menos avançadas podem ser
detectadas. A lesão de mancha branca pode ser vista ao redor da fissura oclusa!, podendo ser de
aparência fosca ou opaca. Em alguns casos, a fissura pode ser tingida podendo ou nab indicar a
presença da lesão. Contudo a lesão pode estar escondida nas paredes da fissura e não ser visível
clinicamente. Neste estágio a lesão pode avançar ao longo dos prismas de esmalte em direção da
junção amelodentindfia. O problema de um subdiagnóstico, quando se utiliza somente a inspeção
visual, pode acontecer. Alguns estudos mostraram que apenas 20% a 48% das lesões penetrantes
ern dentina foram diagnosticadas. (BASTING et al. 1999); (MDD et al. 1993)
Segundo Ekstrand et al. apud Romano (1996) a descoloração marrom sem e com
microcavidade localizada, apresentam dentina envolvida em aproximadamente 50% dos casos;
com o colapso da superficie e o esmalte opaco temos 70% de envolvimento. Se o esmalte estiver
além de opaco, descolorido, a dentina está envolvida em 100% dos casos. Desta forma a
existência de microcavidades pode ser considerada o melhor parâmetro visual para diagnóstico de
lesões em dentina, principalmente se o esmalte adjacente estiver opaco e descolorido.
Clinicamente as manchas brancas opacas, ao serem remineralizadas, passam a
apresentar características superficiais variáveis, desde o branco brilhante, o castanho escuro até
mesmo a tonalidade negra, em função da incorporação de pigmentos junto aos cristais de esmalte.
(KRASSE apud PINELLI, et al. 1999)
As lesões cavitadas são de fácil diagnóstico pela inspeção visual, lembrando que a
coloração da dentina determina a provável condição de atividade de cárie, onde o tom amareloclaro e o aspecto úmido caracterizam lesões ativas; e que o tom escurecido, as vezes preto, indica
lesões que são inativas. (ROMANO, 1996)
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Simonsen apud Pitts (1991), a firma que mesmo os selantes transparentes podem com
o tempo ficar opacos. Havendo poucos critérios validados para um correto diagnóstico, em torno
ou sob o selante. Há controvérsias, e em caso de dúvida, o selante deve ser removido para se
fazer o diagnóstico mais preciso.
Derry et al. (1995) avaliaram se o uso do selante (transparente), nas superficies
oclusais, interferia no diagnóstico feito pela inspeção visual. Concluíram ser possível diagnosticar
a presença da cárie, mas foi subestimada a severidade da lesão. Houve uma perda significante de
sensibilidade no diagnóstico, mas a especificidade não foi alterada.
Vandis et al. (1996) utilizaram o espelho iluminado para observar se haveria melhoras
na visualização durante o exame clinico. Mas o estudo mostrou que não há diferença entre a
utilização deste espelho iluminado, ou o espelho convencional com a iluminação do refletor da
cadeira, no que diz respeito ao diagnóstico da cárie oclusal.
Lavonius et al. (1997) num estudo avaliaram a reprodutibilidade no diagnóstico de
cárie utilizando a inspeção visual, inspeção visual com ampliação e inspeção visual com a
transiluminação por fibra óptica, quando se utiliza uma calibração, para então determinar o tipo
de tratamento a ser executado. Os resultados também confirmaram as conclusões de Lussi, onde
não houve nenhuma mudança significativa em especificidade e sensibilidade entre os exames de
inspeção visual e inspeção visual com ampliação. Além disso, o acordo interexaminador para a
inspeção visual com ampliação e inspeção visual com transiluminação por fibra óptica era
inferior e mostrou mais variações na decisão de tratamento quando comparado com a inspeção
visual. Concluiu-se que a reprodutibilidade interexaminador pode ser melhorada com a
calibração, e que a variação interexaminador especialmente sem calibração pode ser um fator tão
importante nas decisões de tratamento restaurador como no método de diagnóstico em si. Os
autores afirmaram que embora vários métodos de diagnóstico de cárie oclusal foram
introduzidos, a inspeção visual é ainda o método mais comum na prática geral. Verdonschot apud
Lavoius et al. (1997) relata que a inspeção visual tem uma performance inferior comparada com
outros métodos de diagnóstico. Porém, a inspeção visual tem sido sugerida como suficientemente
válida para o trabalho clinico, especialmente em populações com incidência de caries
relativamente baixa.
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Ekstrand et al. (1997) investigaram a reprodutibilidade e precisão na inspeção visual,
medida de resistência elétrica e radiografia interproximal para diagnosticar a carie oclusal,
determinar a profundidade da desmineralização e presença de dentina amolecida. 0 exame
histológico foi usado como padrão-ouro para validar a capacidade de avaliar a profundidade da
lesão e predizer dentina desmineralizada amolecida. Houve alta correlação entre os métodos
visual e medida de resistência elétrica e a profundidade da lesão em esmalte e dentina. 0 exame
radiogrifico não pode detectar cárie em esmalte, mas foi um excelente auxilio para prever a
presença de dentina amolecida. Concluiu-se que a inspeção visual e medida de resistência
elétrica, caso sejam usados em conjunto com outras observações clinicas, aumentam a precisão
do diagnóstico de carie oclusal. A reprodutibilidade e precisão da medida de resistência elétrica
são aceitáveis, ao passo que as radiografias falham nas lesões de carie incipiente.
Ekstrand et al. (1998b) fizeram um estudo pra investigar se é possível detectar, in

vivo, cáries monitoradas na superficie oclusa!, observando a atividade e severidade da lesão. Os
métodos utilizados foram inspeção visual, medida de resistência elétrica

e radiografia

interproximal. Concluiu-se ser possível, através destes três métodos, detectar lesões oclusais
avaliando sua profundidade e diagnosticando também sua atividade, definindo assim um
tratamento mais adequado.
Foram comparados o diagnóstico e decisão de tratamento entre diferentes
profissionais. Concluiu-se que não houve diferença na detecção entre os participantes, na decisão
de tratamento invasivo e não invasivo. Não houve diferença na sensibilidade e especificidade
entre a inspeção visual e inspeção visual e tátil sendo, portanto, desnecessário o uso da sonda
exploradora que pode causar danos ao dente. 0 uso da radiografia interproximal juntamente com
a inspeção visual não apresentou melhoria na precisão do diagnóstico de cárie oclusal. (GRAY et
al. 1997a). 0 desempenho da inspeção visual é aceitável. Na Europa a mudança de cor e da
translucidez do esmalte, mais do que o manchamento, é o principal critério visual de diagnóstico.
(FERREIRA et al 2000)
Rosenstiel et al. (2001) afirmam que ainda é controversa a capacidade dos dentistas
em diagnosticar lesões de carie baseado na aparência visual da coloração das fissuras oclusais.
Alguns têm determinado que a cárie é amplamente subestimada sob as fissuras manchadas,
entretanto, outros têm expressado relação quanto ao tratamento restaurador não ser necessário.
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objetivo do estudo foi medir a capacidade dos dentistas em determinar a extensão das caries sob
as fissuras manchadas, baseadas na aparência visual. Concluiu-se que a avaliação das fissuras
manchadas produz um diagnóstico que tem sensibilidade moderadamente alta (83%)

e

especificidade baixa (46%). Este resultado pode levar a um tratamento restaurador desnecessário.
Momose et al. (2001) utilizaram a inspeção visual com transiluminação com um
aparelho fotopolimerizador, onde o foco é colocado próximo a superficie lingual dos dentes para
a avaliação das cicatriculas e fissuras oclusais, sendo que a opacidade foi classificada como
desmineralização do esmalte. Neste mesmo estudo comparou-se também a radiografia
interproximal e a avaliação microscópica, para o diagnóstico de cárie oclusal. Concluiu-se que o
exame clinico por transiluminação e o radiografico não foram métodos confiáveis no diagnóstico
de caries incipientes.

3.3.2.2 Inspeção

Kidd et al. (1993) afirmavam que desde a época de Black se dizia que a ponta da
sonda deveria ser aplicada com alguma pressão, e caso ela entrasse um pouco no esmalte, de
forma que uma leve pressão fosse necessária para removê-la, a fissura deveria ser restaurada,
mesmo se não existisse nenhum sinal de carie. Na década de 50, descrevia-se a detecção precoce
de cárie, quando a extremidade da sonda exploradora, no exame tátil, ficava aprisionada nas
fissuras. Miller e Hobson em 1956 foram os primeiros a criticar o método da "sonda presa" como
padrão de diagnóstico de cárie.
Os primeiros critérios para se examinar as cicatriculas e fissuras foram realizados
através da padronização dos exames visual e tátil, conhecida como "sistema americano", sugerido
por Jackson em 1950. A ponta da sonda exploradora deveria ser levemente aguçada, uma vez que
a superficie oclusal manchada, só seria considerada cariada se com uma leve pressão, a ponta da
soda exploradora se prendesse, e necessitasse uma força de tração para ser removida. Porém
Marthaler em 1966, propôs o diagnóstico, avaliando as mudanças detectáveis na superficie
oclusal através do exame visual, a descoloração e ou cavitação. Sendo conhecido como "sistema
europeu". Pitts (1991) sugere o uso da sonda exploradora de ponta romba para remover a placa
bacteriana, da superficie oclusal.
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Loesche et al. (1979) investigaram a possibilidade de transmissão de Streptococcus

mutans através da sonda exploradora para outros dentes na mesma boca, durante o exame de
diagnóstico dental de rotina. Através de "inlays" em ouro com fissuras artificiais, colocados em
dentes na mesma boca, o exame tátil com a mesma sonda foi feito. Uma fissura era estéril (dente
16) e outra fissura (dente 25) continha uma cultura de Streptococcus mutans resistente
estreptomicina. Os resultados mostraram que o S. mutans não atravessava do dente 25 para o
dente 16, sem o exame com a sonda, talvez pela diluição em saliva dos microrganismos que
tenham ficado abaixo da quantidade necessária para a colonização da superficie de um dente.
Sugere que a colonização inicial de S. mutans em dentes humanos pode ser unilateral e que a
presença bilateral numa dentição pode ser por duas ou mais colonizações independentes, pela
passagem de tempo insuficiente para permitir a colonização de S. mutans da saliva, e a
intervenção de um agente externo na microbiota da boca. A sonda exploradora pode servir como
urn agente externo. A sonda exploradora depois de ser colocada em uma cárie dental, fica
contaminada com 500.000 unidades de colonização, em formação de S. mutans. Neste estudo a
sonda exploradora serviu como um meio de transferência de bactérias de urn local para outro.
Ekstrand et al. (1987) fizeram um estudo com o objetivo de examinar se o uso
rotineiro de sonda exploradora no diagnóstico de cárie oclusal pode produzir efeitos traumáticos
no dente. Utilizaram-se terceiros molares recém-erupcionados com indicação de extração. Após o
exame visual, onde não foi detectado nenhum sinal clinico de colapso do esmalte, escolheu-se
aleatoriamente molares para serem examinados com a sonda exploradora nova. Após uma
semana os dentes foram extraídos. Através de cortes histológicos concluiu-se que os dentes
examinados com o uso da sonda, em comparação com os dentes examinados por inspeção visual
apresentaram um grande número de defeitos na superficie examinada. É sensato admitir que a
sondagem no esmalte opaco, ou seja, mais poroso, produz mais destruição tecidual que a
sondagem em esmalte com nenhuma ou limitada opacidade. Afirmou-se que a sondagem nas

superfícies oclusais com uma sonda afiada produziu defeitos traumáticos irreversíveis. Como o
uso da sondagem não melhorou a precisão do diagnóstico, e havendo a possibilidade de produzir
danos iatrogênicos, existe razão para reconsiderar as clássicas técnicas de sondagem invasiva.
Penning et al. (1992) fizeram um estudo, in vitro, com 100 molares extraídos. Os
dentes apresentavam fissuras oclusais descoloridas, brancas, marrom e cinza, mas sem sinal
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visível de cavidade, sem desmineralização, sem abrasão extensa na oclusal e sem restauração.

Com a inspeção tátil usando-se uma sonda exploradora com um método padronizado,
determinou-se a sensibilidade e especificidade deste método de diagnóstico. Como resultado
encontraram sensibilidade de 24,3%, ou seja, somente 24,3% das lesões de cárie foram
descobertas pela sondagem. A especificidade foi de 99,5%, a sonda raramente prendeu em uma
fissura saudável. A fissura onde a sonda se prende ("fissura viscosa") é um padrão de diagnóstico
não confidvel, devido a grande diferença de opiniões entre os examinadores na interpretação da

viscosidade. A padronização é difícil, mesmo tendo sido feitos algumas tentativas. A
sensibilidade do método de sondagem sendo muito baixa é um argumento a mais contra a
utilização deste método para o diagnóstico.

Pape et al. (1994) afirmaram que a variabilidade do exame pode ser minimizada
através da padronização da agudeza da sonda exploradora. Sendo necessário a afiação ou mesmo
o descarte da sonda quando não estiver mais com a ponta adequada. Os autores concordam que
há necessidade de padronização na detecção de cáries, e também a necessidade de padronizar a

questão da padronização e manutenção das condições do explorador.
Um estudo, in vitro, foi feito por Yassin (1995) para investigar o efeito da sondagem
nas cicatriculas e fissuras com lesões incipientes. Na superficie vestibular, em esmalte, foram
feitos sulcos padronizados em forma de U. Os dentes foram expostos à solução desmineralizante
por 2, 3, 5, 7 e 14 dias para formação de lesões semelhantes à cárie. Os sulcos desmineralizados
foram sondados com os mesmos procedimentos usados para os sulcos sadios. A força de
sondagem foi de 100g, 300g e 500g. Nos dentes saudáveis não houve danos mecânicos, nem sinal

de penetração da sonda, mesmo depois da sondagem com a força pré-estabelecida. Nos dentes
desmineralizados a sondagem mostrou evidência de danos na superficie, tanto maior quanto
maior a força utilizada para a sondagem. É verdade que as lesões cariosas artificiais podem não
ser idênticas as lesões naturais, mas são semelhantes em alguns estágios. Clinicamente não é
possível medir a força aplicada na sondagem, mas é necessário muito cuidado quando a força é

aplicada, uma vez que pode causar danos A. superfície que tinha chance de se restabelecer.
Hujoel et al. (1995) fizeram um estudo para determinar se o estado de contaminação

da sonda exploradora afeta o risco de cárie em segundos molares. A sonda não era limpa quando
passava de um dente para o outro, no mesmo paciente. A idéia de contaminação da sonda foi
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baseada na sugestão de que a lesão de cárie óbvia, não deve ser sondada para evitar a
contaminação. Acredita-se que a carga bacteriana na sonda exploradora pode ser mais alta e mais
patogênica quando a lesão cariada é examinada, do que quando um dente saudável é examinado.
Mostrou-se neste estudo que os segundos molares examinados com uma sonda contaminada não
tinham maiores possibilidades de desenvolverem cáries em relação aos outros molares que foram
examinados por uma sonda não contaminada. Portanto se concluiu que o risco de transmissão de
cárie, através do uso da sonda exploradora é tão pequeno, que se existir, pode ser detectada por
observação clinica.
Pereira et al. (2001) num estudo sobre a utilização do exame visual, cerca de 82% dos
dentistas sentiram a necessidade do uso da sonda exploradora, mostrando que ainda seu uso

é

bastante utilizado pelos dentistas. Contudo o exame visual sem a utilização da sonda obteve o
mesmo resultado que com a utilização da sonda.

3.3.2.3 Micro abrasão
-

Além de se mostrar como um método invasivo, a micro-abrasão pode auxiliar no
diagnóstico de métodos não invasivos como na inspeção visual. Com o ar abrasivo pode-se
limpar manchas e restos orgânicos, facilitando o diagnóstico. A vantagem esta em examinar Areas
escurecidas no fundo da fissura. Se a Area escurecida é suspeita e detectada pelo exame visual,
com a micro-abrasão se remove as manchas e a matéria orgânica, deixando o dente intacto e
saudável. Se a mancha não é removida, significa que há decomposição da estrutura do dente, e
que pode haver cárie até em dentina. Neste estudo foi sugerido o uso do pó de bicarbonato de
sódio. (GOLDSTEIN et al. 1995). Segundo Magid (1996) o uso da micro-abrasão, para remover
as manchas e a placa orgânica, pode ser feito com partículas de 27 micras de alumina grau
médico, com pressão de 40 psi, sem remover o esmalte saudável. Este autor considera o
bicarbonato de sódio menos efetivo.
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3.3.2.4 Radiografia
0 primeiro filme radiográfico pré-embalado, parecido com os usados hoje em dia,
foram lançados em 1919. Desde então, foram feitos melhorias na emulsão, afetando o tamanho
dos grânulos do contraste e velocidade dos filmes. Hoje apenas filmes do grupo D e E estão
disponíveis para o uso intra-oral, com os filmes do grupo E necessitando a metade da exposição
do grupo D. Em 1994, no Reino Unido, o Conselho Nacional de Proteção Radiológica e a Royal
College de radiologistas publicaram o folheto de "diretrizes nos padrões radiológicos no cuidado
dental primário", no qual eles recomendam o uso do filme mais recente de acordo com resultados
clínicos satisfatórios. Sempre que possível este filme deve ser do grupo E. Na América, o
Concilio em Materiais Dentários, Instrumentos e Equipamentos (1989), também recomenda o uso
dos filmes do grupo E. No entanto pesquisas mostram que a maioria dos dentistas utiliza filmes
do grupo D. A relutância dos profissionais em usar filmes do grupo E, pode ser devido
qualidade da imagem radiográfica ser perceptivelmente pior. Certamente muitos profissionais
preferem a imagem do grupo D e assumem que essa preferência relaciona-se com o melhor
rendimento diagnóstico destes filmes. 0 fato do grupo D ter melhor qualidade de imagem parece
ter mais importância do que o verdadeiro beneficio para o paciente de uma exposição reduzida,
que é oferecida pelos filmes do grupo E. A velocidade do filme é primariamente em função do
número, tamanho e tipo de cristais de prata na emulsão, essencialmente quanto maior o tamanho
do cristal, mais rápido o filme. Como resultado as imagens obtidas dos filmes do grupo E
parecem granulados quando comparados com o grupo D, com uma perda concomitante da
aspereza e do contraste. Interessantemente os mesmos comentários foram feitos quando os filmes
do grupo D foram lançados, em 1955, mas a partir de 1969, os filmes do grupo D somaram 90%
das vendas. (RICKETTS et al. 1997a)
le et al. (1993) numa revisão de literatura feita a partir de 1978 até 1993, encontraram
bastante divergência na importância do exame radiogritfico convencional no diagnóstico de cárie.
Onde a xerorradiografia e a radiografia convencional apresentavam o mesmo desempenho. As
radiografias digitais indiretas foram mais utilizadas, mas para cárie oclusal não apresentou uma
sensibilidade maior que a radiografia convencional. Já a radiografia digital direta ultrapassou o
uso do filme radiográfico e produziu sensibilidade e especificidade comparáveis à radiografia
interproximal convencional. Concluíram que a técnica de imagem digital tinha mais precisão do
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que a radiografia convencional, particularmente na detecção de lesões em dentina, na superfície
oclusal.
Razmus (1994) e Pitts (1996) afirmaram a necessidade de uma criteriosa seleção de
dados clínicos e anamnese para determinar o número necessário de radiografias a serem tiradas.
Deve ser feito o julgamento para cada paciente, determinando a necessidade e vantagem para o
diagnóstico a ser obtido com a radiografia. As normas de segurança de radiação enfatizam o uso
menor possível de doses de radiação, para se obter boas imagens. Um exemplo para a radiografia
dental intra-oral é o uso de 90 Kvp, 15 mA, técnica do cone longo com colimador retangular,
filme Ecta-speed, e processamento de acordo com as instruções do fabricante. Na maioria dos
casos, esta combinação de fatores resulta em radiografias onde poderão ser diagnosticadas caries,
doença periodontal e modificações no periápice. Estes parâmetros de exposição à radiação e a
seleção adequada do caso reduzem significativamente os riscos de exposição do paciente. A cárie
é um processo de desmineralização de dente causado por bactérias. As desmineralizações acima
de 40% devem ocorrer para que seja possível ser detectado pela radiografia. Além disso, a
profundidade clinica da lesão é maior do que a profundidade demonstrada na radiografia. As
radiografias intra-orais tiradas com o uso da técnica do paralelismo produzem imagens de maior
confiança. Esta técnica resulta em imagens do dente que são mais exatas em tamanho

e que

apresentam menor distorção dimensional. A radiografia interproximal relata a profundidade da
lesão mais precisamente, pois é exposta com feixes de raios X mais paralelo à câmara pulpar. A
radiografia periapical utiliza uma angulação positiva ou negativa do feixe de radiação (técnica da
bissetriz) onde o ponto de incidência dos feixes de raios X é no ápice, projetando a imagem da
cárie mais perto ou em cima da câmara pulpar. Deste modo, a profundidade da lesão cariosa
oclusal numa radiografia periapical, aparece erroneamente mais próxima da polpa, o que não
acontece com a radiografia interproximal da mesma região.
A xerorradiografia dental foi introduzida há 20 anos atrás. É um método de imagem
que utiliza uma placa de metal selênio, carregado em um cassete A. prova de luz, ao redor de um
filme de número 2 de tamanho. Isto é colocado na boca e segurado com um aparelho exposto
radiação, reduzindo a 50% da dose de radiação relativa ao filme D-speed. Essa exposição cria
uma imagem latente de partículas carregadas com carbono. As partículas são então transferidas
entre a lamina de poliéster transparente, desta forma é produzida uma figura copiada resistente, e
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esta é vista convencionalmente ou através da luz refletida. As vantagens incluem

o bom

diagnóstico, mostrando presença de cáries proximais e doenças periapicais e excelentes imagens
do trabeculado ósseo, lamina dura, cálculos e perda óssea na furca. 0 filme leva menos de 2
minutos para criar uma cópia resistente. A maior desvantagem é que cria artefatos radiolúcidos ao
redor das densidades como as restaurações, o que dá a falsa indicação de cárie. O equipamento
xerográfico é menos seguro que os outros equipamentos de processamento de filmes e algumas
vezes o cassete é desconfortável na boca do paciente. 0 sistema não teve muita popularidade,
porque requer capital inicial muito grande. (HADLEY, 1998). A xerorradiografia e a imagem
digital indireta, onde a imagem computadorizada analisada é subtraída de uma radiografia
convencional, estão em desuso. (PINE et al. 1996); (ROMANO, 1996)
As radiografias panorâmicas não são substitutas confiáveis para a radiografia
interproximal em relação ao diagnóstico de cáries. São mais utilizadas quando o profissional
julga necessária a visão do conjunto de dentes, com as estruturas anatômicas próximas como os
seios maxilares, fossas nasais, canal mandibular e outros. (PITTS, 1996); (COSTA et al. 2000b).
A popularidade da radiografia panorâmica pode ser atribuída ao fato de que oferece uma menor
exposição e dose de absorção para o paciente; visualização de imagens situada dentro de um
único filme; conveniências para o paciente; facilidade de operação; mínimo tempo requerido e
uma ampla cobertura anatômica. São úteis principalmente em próteses, cirurgia bucomaxilo facial

e odontologia pediátrica. A radiogra fia panorâmica apresenta distorção, perda de alguns detalhes
e problemas com o correto posicionamento do paciente, que são limitações desta técnica
radiográfica. Pesquisas mostram que o levantamento radiográfico é melhor do que a radiografia

panorâmica para a detecção de lesões de cárie. (FLINT et al. 1998).
Flint et al. (1998) fizeram um estudo para comparar as radiografias panorâmicas e
intra-orais na avaliação de patologias especificas. As cáries foram consideradas presentes quando,
atingissem o limite amelodentindrio, ou o ultrapassassem. Neste estudo a radiografia panorâmica
sozinha mostrou ter a menor correlação no diagnóstico das patologias. A combinação da
radiografia panorâmica com a radiografia interproximal apresentaram rendimento diagnóstico
comparável com aquele da combinação de radiografia panorâmica, interproximal e periapical.
No passado a radiografia não era utilizada, pois devido a anatomia dos dentes
posteriores apresentarem grande volume de esmalte e as cúspide vestibular e lingual/palatal
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aparecerem sobrepostas, ocorre um mascaramento de qualquer radiolucência pequena, que
corresponde a desmineralização precoce. Hoje a radiografia é bastante usada para detectar lesões
extensas e "ocultas", antes que a polpa seja comprometida. A aparência destas lesões é uma
radiolucência grande, difusa na dentina, posicionada centralmente sob as fissuras oclusais.
Freqüentemente, uma Area de dentina sadia mais radiopaca, é evidente entre a radio lucência e a
câmara pulpar. (PITTS, 1991); (ROMANO, 1996). É importante saber que há mais
freqüentemente o diagnóstico falso-positivo na superficie oclusal do que na proximal, indicando
que o limite entre o esmalte e a dentina é dificil de ser interpretado radiograficamente.
(BASTING et al. 1999)
Um trabalho mostrou que quando a lesão é visível na radiografia, a desmineralização
se estende até ou além do terço médio da dentina. HA um aumento de microrganismos de 100 a
10000 vezes quando a lesão é visível radiograficamente, comparado com uma lesão que não é
visível na radiografia. (Ricketts et al. 1995b).
Lazarchik et al. (1995) investigaram se a experiência clinica pode alterar a habilidade
no diagnóstico de cárie oclusal a partir de radiografias. Concluíram que tanto os estudantes de
odontologia quanto os professores não apresentaram diferença nas habilidades para examinar as
radiografias para caries oclusais. E que a concordância entre os examinadores foi afetada pela
experiência clinica e a educação.
Hintze et al. (1996b) num estudo compararam a precisão do diagnóstico de caries
oclusais e proximais obtidas pela radiografia intra-oral, num estudo em condições in vivo e in
vitro do mesmo dente. Cerca de 300 dentes que foram radiografados antes da extração

e depois

comparados com a radiografia e a estereomicroscopia no laboratório. Os resultados neste estudo
mostraram que a precisão do diagnóstico para as radiografias feitas

in vitro não foi

significativamente maior que as radiografias feitas in vivo. 0 resultado foi surpreendente, uma
vez que as radiografias, in vivo, foram tiradas por muitos dentistas diferentes. A maioria das
radiografias foi periapical, pois os dentistas queriam para informação pré-cirúrgica. Para as caries
oclusais a medida da Area da curva ROC foi de 0,767 nas radiografias in vivo e 0,826 in vitro.
Com base nos resultados concluiu-se que o diagnóstico radiográfico de cárie é tão preciso sob
condições clinicas quanto, quando é padronizado no laboratório.
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As radiografias são um complemento essencial no diagnóstico, pois evidenciam
detalhes impossíveis de serem detectados durante o exame clinico, por exemplo: calcificações
pulpares, materiais forradores sob restaurações e areas radiolitcidas na coroa, sugestivos de
alterações na mineralização do esmalte e da dentina. (COSTA et al. 2000b)

3.3.2.4.1 Radiografia interproximal convencional
A técnica de radiografia interproximal como meio de diagnóstico surgiu em 1924,
criado por um dentista americano chamado Howard Riley Raper. Ele apresentou à comunidade
odontológica os filmes com aletas adaptadas, onde o paciente ocluia sobre elas, por isso a
denominação de bitewing. Nesta radiografia podem ser observados as coroas dentais, o 1/3
cervical das raizes, os espaços interproximais e as cristas alveolares. É recomendado para os
dentes posteriores, pois, apresenta bom detalhamento das coroas nas regiões de molares e prémolares, em virtude da menor angulação dos feixes de raios X, e conseqüentemente menor
distorção das imagens. (COSTA et al. 2000b)
0 sistema de diagnóstico de caries oclusais através da radiografia interproximal foi
desenvolvido como tentativa para solucionar os problemas de diagnóstico clinico encontrado em
outros estudos. Os resultados radiogritficos foram comparados com os resultados clínicos
(inspeção visual e tátil). A radiografia apresentou reprodutibilidade aceitável (82,6%). Embora
somente 32,2% das lesões presentes foram detectadas nas radiografias. Neste estudo concluíram
que a radiografia interproximal para detecção de caries oclusais iniciais são de pouco valor em
um estudo epidemio lógico. (KING et al. 1979)
Lussi (1993) comparou a precisão de diferentes métodos de diagnóstico para cárie
oclusal. Além disso, a influencia de diferentes dentistas no diagnóstico foi estudada. Foram
utilizados: a) inspeção visual, b) inspeção visual com lupa de ampliação de duas vezes, c)
radiografia interproximal, d) inspeção visual combinada com radiografia interproximal, e)
inspeção visual com a inspeção tátil. Após o exame histológico encontraram como resultado de
especificidade e sensibilidade respectivamente: a) 93% e 12%; b) 89% e 29%; c) 83% e 45%; d)
87% e 49%; e) 93% e 14%. Concluiu-se que a sensibilidade mais baixa na inspeção visual e
inspeção visual com a tátil pode levar a um número significante de dentes com cárie em dentina
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não detectados. A radiografia interproximal melhorou significantemente a precisão no
diagnóstico de cárie oclusal. A reprodutibilidade foi de boa concordância, não havendo diferença
significativa entre os universitários e dentistas liberais. A concordância interexaminador foi baixa
para a inspeção visual combinada ou não, a não ser quando foi combinada com a radiografia
interproximal, então a concordância foi boa.
Tveit et al. em 1994 apud Pereira et al. (2001); demostraram que em relação
confiabilidade do diagnóstico radiográfico para a cárie oclusa!, cerca de 12% de superfícies
higidas foram diagnosticadas incorretamente. Estes autores concluíram que a radiografia é
confidvel para o diagnóstico oclusa!, quando a cárie já penetrou em dentina.
Segundo Razmus (1994) principalmente as radiografias interproximais fornecem
informações relativas A. profundidade de cárie, uma vez que a dentina esteja envolvida. As cáries
oclusais geralmente começam na profundidade da cicatricula ou fissura, não sendo visíveis
radiograficamente, devido A. sobreposição do esmalte adjacente. A primeira evidência
radiográfica de cárie oclusal é visível quando a junção amelodentinaHa e a dentina já foram
atingidas. A imagem radiográfica de cárie oclusal tem configuração triangular, com o ápice do
triângulo na junção amelodentindria. O triângulo tem direção oposta ao que aparece na cárie
proximal. As cáries são visíveis quando uma linha preta (radioliicida) pode ser vista abaixo do
esmalte oclusal.
A radiolucencia oclusal na radiografia interproximal chama atenção, constituindo um
valioso auxiliar para o exame clinico. Contudo, não é possível correlacionar características
externas, tal como, onde a cárie oclusa! ocorreu (qual face), cor da lesão, presença de sombra ou
morfologia da fissura, com a extensão do processo carioso. A radiografia é inexata em calcular a
extensão da cárie, ou em detectar lesões oclusais minims, mas são úteis para monitorar as
terapias preventivas. (BASTING et al. 1999)
Um estudo, in vitro, mostrou que os dentistas não são capazes de limitar com precisão
o contorno da lesão oclusal em uma radiografia interproximal. A profundidade pode ser
subestimada em aproximadamente lmm, e a sua extensão mesio-distal pode ser sub ou sobre
estimada em até 4 mm. (RICKETTS et al. 1994)
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Kidd et al. (1993) afirmaram que as radiografias podem mostrar resultados falsospositivos, mas mesmo assim a especificidade é alta, isto renova a confiança do clinico de que um
tratamento operatório ser á raramente feito desnecessariamente como resultado do exame
radiográfico. Mas é importante saber que a radiografia subestima o tamanho da lesão, e que só
aparece na radiografia as lesões que se estendem além de 0,5 mm da junção amelodentinária.
Razmus (1994) descreveu um fenômeno chamado "mach band". É um fenômeno
óptico que faz a dentina parecer radiolúcida onde ela se encontra com esmalte mineralizado, e
acontece em picos de dentina presentes em cúspides de pré-molares. 0 efeito "mach band" imita
a carie na coroa do dente. Existe uma técnica não invasiva para ajudar a diferenciar este efeito,
das cáries oclusais. Esta técnica é chamada de "mach band masking" e envolve o uso de um
pedaço de cartolina ou qualquer material opaco para cobrir cuidadosamente o esmalte adjacente
radiolucidez. 0 material opaco deve ser posicionado sobre o esmalte, acima da junção
amelodentindria. Caso a área radiolficida junto à junção amelodentinária desaparecer, ela é
provavelmente causada pelo efeito "mach band", quando o material opaco é removido, a
radiolucidez na junção amelodentinaria desaparece. Quando é cárie a imagem radiolúcida não
desaparece.
Ricketts et al. (1994) fizeram um estudo laboratorial para se determinar se o potencial
da radiografia interproximal no diagnóstico de cárie oclusal pode ser melhorado pela quantidade
de emissão de radiação. Foram feitos tomadas radiográficas com exposição convencional de 65
Kvp, 15 mA e 0,3 segundos (4,5 mAs), e de 70 Kvp, 10m As e 1,0 segundo (10m As); para
produzir filmes mais escuros por uma superexposição. 0 resultado mostrou que ainda que a
superexposição da radiografia resulte num diagnóstico mais correto de cárie em dentina, o seu
uso aumentou o número de diagnósticos falsos-positivos. Além de ser uma dose de alta radiação
que é inaceitável para o paciente.
Hintze et al. (1994a) realizaram um estudo para avaliar o diagnóstico de lesões de
cárie não detectadas clinicamente, em crianças com pouca experiência de cárie, através da
radiografia interproximal. Concluiu-se que não há evidências que convençam que, uma criança
de 14 anos, com pouca experiência de cárie anterior, possa conseguir beneficios coin um exame
radiográfico interproximal. A radiografia deveria ser restrita quando há suspeitas clinicas de cárie
nas superficies oclusais e proximais, onde ela obviamente serve como uma "rede de segurança"
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para a detecção de lesões dentinarias. Sendo ainda desnecessário radiografar dentes nos quais a
cavitação já tenha sido detectada clinicamente. Os autores acreditam que para uma avaliação
mais concreta da eficiência radiografica para detecção de carie in vivo, necessitaria no mesmo
estudo pesquisa in vitro. Até este artigo ser publicado (1994) não havia ainda sido feito este tipo
de pesquisa.
Hintze et al. (1996a) fizeram um estudo, in vitro, para comparar o desempenho dos
filmes radiograficos: Ultra-speed, Elcta-speed, Ekta-speed Plus da Kodak e o Agfa M2 Confort
para a detecção de caries. O Ekta-speed Plus e o Agfa M2 Confort tinham sido lançados
recentemente e são classificados como do grupo E, quando processados automaticamente ou
manualmente. 0 filme Plus pretendia ter a mesma sensibilidade que o Ekta-speed, mas deveria
ser melhor na aspereza e no contraste. 0 filme M2 necessita de aproximadamente 25% mais
radiação do que o filme Plus, para se obter uma densidade equivalente. Comparado com o Ultraspeed e Ekta-speed que são os mais utilizados, o filme M2 parece possuir uma qualidade de
imagem superior. 0 filme Plus requer apenas 50% da exposição necessária para o filme Ultra,
produzindo uma densidade equivalente e contraste muito parecido. Neste trabalho comparando os
vários filmes concluíram que não há diferenças estatísticas significantes entre os filmes Ultraspeed, Ekta-speed, Ekta-speed Plus e o M2 Confort, para a detecção de lesões de cárie oclusal.
Ricketts et al. (1997a) num estudo laboratorial compararam

o rendimento de

diagnóstico para caries oclusal e proximal, usando filmes do grupo D e E de 2 fabricantes (Kodak
e Agfa), e avaliaram alguma relação entre a preferência subjetiva de um filme e o rendimento
diagnóstico. Alguns examinadores foram usados para que pudessem ser exploradas as variações
entre os examinadores e a reprodutibilidade intra-examinadores. Os filmes do grupo E necessitam
de tempos de exposição menores do que os filmes do grupo D para o mesmo fabricante. Baixos
valores de sensibilidade foram obtidos por todos os examinadores incluindo-se os dois
radiologistas, que estavam de acordo com outros estudos. Isto pode refletir a dificuldade de
diagnosticar tecidos dentais desmineralizados devido a sobreposição do esmalte vestibular e
lingual/palatal intactos. A sensibilidade do diagnóstico de caries oclusais em pré-molares foi
muito baixa. A implicação de valores baixos de sensibilidade resulta em muitos diagnósticos
falsos-negativos. Os resultados de alta especificidade para todos os examinadores são
encorajadores já que indicam que o uso das radiografias resulta em poucos diagnósticos falsos-
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positivos. É de interesse que os valores da especificidade fossem mais baixos para lesões oclusais
do que para lesões proximais, refletindo assim a incerteza do diagnóstico de cárie oclusal. A
reprodutibilidade intra-examinador, foi excelente para cárie proximal e boa para cárie oclusal.
Concluiu-se neste estudo que não houve diferenças significativas no rendimento diagnóstico entre
os vários tipos de filmes testados, em contraste, foram encontradas variações consideráveis na
sensibilidade diagnóstica entre os examinadores. Uma vez que os filmes do grupo E necessitam
de menos exposição, e fornecem um rendimento tão bom quanto do grupo D, eles devem ser
preferidos na pratica contemporânea.
Richardson et al. (1996) fizeram um estudo para observar a diferença de diagnóstico
entre a inspeção visual e a radiografia interproximal para cáries oclusais e proximais. A
conclusão foi que a radiografia auxiliou no diagnóstico de cárie não detectada visualmente. Nos
recrutas onde a cárie foi evidente, o número de lesões em dentina, achados pelo exame visual foi
de 1 para 2,7 das lesões achadas pela radiografia. Portanto as radiogra fias foram essenciais para
afirmar a prevalência de caries.
A radiografia interproximal é um auxiliar de diagnóstico muito importante. É um
exame não invasivo, proporciona uma documentação duradoura favorecendo o acompanhamento
de uma possível evolução da cárie, e sua profundidade em relação à polpa. (PINE et al. 1996);
(PINELLI et al. 1999)
Skodje et al. (1998) fizeram um estudo para investigar o efeito das variações na
densidade da radiografia, sobre a qualidade dos diagnósticos radiográficos de cárie oclusal com
ênfase especial em pequenas lesões em dentina. Foram utilizados três tempos de exposição: 0,067
seg; 0,4 seg; 1 seg. As radiografias com densidade alta e média tiveram uma qualidade de
diagnóstico melhor do que as de baixa densidade. A detecção correta de cárie em dentina
aumenta consideravelmente com a alta densidade. Apenas 42% das lesões foram encontradas nas
radiografias de baixa densidade, em comparação com 76% e 85% na radiografia de média e alta
densidade respectivamente. 0 coeficiente de correlação entre profundidade radiográfica e a real,
na cárie oclusal foram 0,33 para baixa densidade e 0,52 para filmes de densidade média e alta.
Este estudo mostrou que a densidade tem um impacto na qualidade do diagnóstico radiogrifico
de pequenas lesões de cárie oclusal no terço externo da dentina. As radiografias de alta
intensidade provaram dar o melhor rendimento. Neste estudo as comparações de valores no
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diagnóstico feito no terço externo da dentina indicam um aumento geral na qualidade diagnóstica
das radiografias de baixa para alta densidade, com uma diferença menor entre baixa e média. A
maior sensibilidade foi encontrada com as superexposições. A especificidade mais alta estava
associada com a subexposição (radiografia mais clara). Em geral, portanto, com o uso do
levantamento interproximal, menos diagnósticos falsos-positivos estarão associados com filmes
com subexposição em comparação com radiografias mais escuras. Por outro lado, na prática
clinica, pode ser preferível ter alta sensibilidade, que neste contexto significa radiografias mais
escuras. Concluiu-se que as radiografias claras apresentaram um padrão inferior de diagnóstico
para a cárie oclusal em comparação com as mais escuras. Enquanto a especificidade foi mais alta,
a sensibilidade também aumentou com a densidade maior do filme. Isto está relacionado com a
maior tendência de supervalorizar a cárie na junção amelodentinária com radiografias escuras, e o
risco aumentado de negligenciar lesões nesta área quando as radiografias são mais claras.
Santos et al. (2001) fizeram um estudo para avaliar a concordância quanto ao
diagnóstico visual e visual-radiográfico de cárie oclusal em um grupo de examinadores não
calibrados, a influência da radiografia interproximal no diagnóstico e relacionar os achados dos
examinadores com os do estereomicrosc6pio (40 vezes). As concordâncias entre os examinadores
quanto aos diagnósticos sem e com o exame radiogrifico, expressas em estatística Kappa foram
consideradas moderadas (K=0,45) e (K=0,47). As médias dos diagnósticos positivos e negativos
de cárie, sem o uso da radiografia foram 10 e 22, e com o uso da radiografia foram 9 e 23. A
sensibilidade e especificidade médias dos examinadores foram respectivamente 0,36 e 0,82.
Concluiu-se que houve uma grande variação entre os examinadores; a radiografia interproximal
não alterou significativamente o diagnóstico visual e houve uma considerável falta de
correspondência entre os diagnósticos realizados pelos examinadores

e os achados no

estereomicroscópio.

3.3.2.4.2 Radiografia digital
Há alguns sistemas de imagens radiográficas diretas disponíveis no mercado e em
uso. Na França e Alemanha são especialmente utilizados, e os resultados iniciais para o
diagnóstico de cárie são promissores. Uma dificuldade prática no estudo cientifico deste método
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é seu desenvolvimento, que é tão rápido, que os modelos são freqüentemente suplantados antes
que as avaliações tenham sido publicadas. (PITTS, 1996)

A imagem radiográfica digital iniciou-se com a digitalização de imagens
radiográficas convencionais, obtidas por filmes radiográficos. Nos dias atuais também se
emprega a imagem em forma eletronicamente digital, de maneira direta. Essa imagem obtida
eletronicamente é convertida em números e armazenada e/ou manipulada em computador,
televisão, video, e outros. As principais vantagens da imagem digital são: a) o armazenamento e
organização das imagens na forma de arquivos de computador, em disco e/ou "winchesters"
ocupando poucos espaços. O acesso a esses arquivos é fácil, devido à utilização de computadores
e determinados "softwares". b) a manipulação: quando armazenados nos microcomputadores, as
imagens podem ser facilmente retocadas, alteradas, evidenciadas, obtendo vantagens de acordo
com a especificidade das necessidades. c) a transmissão: com os modernos recursos empregados
nas telecomunicações, principalmente nas transmissões digitais, qualquer imagem pode ser
transmitida a qualquer localidade do mundo com a facilidade de uma ligação telefônica. d) a
eliminação do filme e conseqüentemente a eliminação do processamento químico com soluções
são uma grande vantagem, uma vez que o processamento pode produzir algum tipo

de

interferência na qualidade radiográfica. Sem dúvida, uma grande razão para a baixa qualidade
encontrada na radiografia dental é a falha nos procedimentos de revelação. Também a redução da

dose de radiação é uma vantagem, sendo amplamente satisfatória, mas pode algumas vezes
refletir na diminuição na qualidade da imagem radiográfica. Os sistemas que utilizam filmes
radiográficos servem para detectar e mostrar informações. Nos sistemas que não se utilizam
filmes radiográficos, essas funções são servidas por três unidades; um sensor, uma memória e um

monitor. Existe também a utilização de sistemas híbridos, nos quais o filme convencional serve
como um detector, sua informação é mostrada num "scanner" ou camera de televisão,
digitalizada e estocada na memória do computador e mostrado em um monitor (radiografia digital
indireta), estas já em desuso. Os sistemas que utilizam filmes são modulados pelas propriedades
inerentes aos mesmos e as soluções de processamento. No sistema digital, o filme e o
processamento são substituidos por um sensor eletrônico e pelo computador. A imagem é
mostrada pelo monitor e pode ser processada pela técnica de processamento de imagens. Os
sensores podem ser com cabo ou sem cabo. O modelo que utiliza cabo possui uma placa sensora
conectada ao sistema por meio de cabos com diâmetro relativamente grande (CCD). Os sem cabo
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funcionam com laminas de imagem independente, com um revestimento de armazenagem de
fósforo. Uma lamina de imagem exposta ao raio X é colocada numa unidade de expósição de
imagem, onde é escaneada por um feixe laser, e a luz emitida é convertida numa imagem digital.
Qualquer informação remanescente é então removida da lamina enchendo-a com uma luz
brilhante. A lamina de imagem pode ser reutilizada infinitamente, e está disponível em dois
tamanhos, correspondendo aos tamanhos de filme número 2 e o número O. 0 sistema de
armazenagem de fósforo tem uma variação dinâmica: super ou subexposição virtualmente
impossíveis, e os níveis de exposição pode ser reduzidos ainda mais do que nos sistemas de
sensores. A imagem estando no computador, um grande número de operações pode ser realizado.
Uma das operações mais úteis é a comparação de imagens chamada de subtração digital, exibindo
as diferenças de densidade em uma nova imagem. Areas de menor mineralização aparecem
escuras, enquanto Areas de maior mineralização aparecem brancas. A subtração digital

é

comumente utilizada na determinação da progressão da doença cobrindo o tempo, e na avaliação
do resultado de tratamento de terapias periodontais e endodônticas. A projeção radiográfica
resulta em vários distúrbios de sombras anatômicas de estruturas que são sobrepostas as areas de
interesse. As técnicas digitais que não utilizam o filme também não oferecem solução para esse
problema. Ao contrario, o sensor que é relativamente volumoso, pode fazer projeções
comparativamente dificeis. Uma grande desvantagem desses sistemas sem filme para a
radiografia dental é o pequeno tamanho da imagem da area. Eles conseqüentemente requerem
exames suplementares, nos quais os métodos correntes intra-orais podem ser suficientes. 0
sensor CCD possui a area ativa pequena (18x26 mm), resultando em imagens com tamanho
próximo do filme zero. 0 dentista já tem acesso a radiografia panorâmica e ao sensor eletrônico
intra-oral para realizar exames que, na maioria das vezes, pode ser realizado utilizando-se as
técnicas intra-orais convencionais. Nesse caso, é fácil prever o aumento do custo para os
cuidados odontológicos quando se utiliza o sistema sem filme radiográfico. (WATANABE et al.
1999)
Segundo Kidd et al. (1993) o processamento digital da imagem melhora as margens
da lesão, revelando mais caries oclusais do que as radiografias convencionais, mas, mais
diagnósticos falsos-positivos são feitos, precisando ter cautela.

4/

Wenzel apud Angmar-Mfinsson et al. (1993) num estudo comparou a radiografia
convencional, radiografia digitalizada e radiovisiografia pra a detecção de caries oclusais. Os dois
métodos digitais com realce do contraste tiveram melhor desempenho que o outro método, mas
não com diferença significativa. Concluiu-se que a radiografia pode melhorar o diagnóstico, e as
técnicas digitais melhoram a sensibilidade sem perda substancial da especificidade.
Existem muitos métodos de aquisição e processamento de imagem, que aumentam a
quantidade de informação no diagnóstico. A radiografia intra-oral digital direta via sistema RVG
(Radio Viso Graphy) e Sens-A-Ray, e subtração radiográfica digital são promissoras por sua
ampla aplicação clinica. Com a vantagem de manipulação da imagem antecedendo sua
interpretação. Um computador é utilizado para obter e reservar a imagem radiográfica e para
manipular os aspectos da imagem como o contraste, melhorando a qualidade da imagem. As
pesquisas feitas mostraram que esta técnica aumenta a detecção de lesões cariosas iniciais,
modificações ósseas sutis associadas à doença periodontal e patologias periapicais, quando
comparada com a radiografia convencional. (RAZIvIUS, 1994)
A radiovisiografia (RVG) foi primeiramente descrita em 1988 e introduzida no Reino
Unido em 1989. Desde então, tem sido submetida a várias mudanças. Diversos resultados de
trabalhos que pesquisaram o diagnóstico de cáries oclusais e proximais são relatados na literatura,
com a utilização da segunda geração da RVG. 0 principal objetivo do sistema é a redução da
dose de exposição. Um aparelho convencional de raios X, de 70 Kvp, acompanha

o sistema

RVG. Seu tubo é conectado a um temporizador eletrônico digital que possibilita pequenas
exposições de raios X (0,02 s). Esse aparelho pode também ser utilizado como um aparelho
convencional. (WATANABE, 1999)
Existem alguns sistemas intra-orais digitais diretos baseados no CCD agora
disponíveis: Radio Visio Graphy (RVG), Sens-A-Ray (SAR), Visualix (VIX). Há também um
sistema desenvolvido, que captura as informações radiográficas numa placa de armazenagem de
fósforo. A leitura das informações é feita por um dispositivo de feixe laser conectado a um
computador, chamado Digora (DIG). (WENZEL 1995)
Gotfredsen et al. (1996) fizeram um estudo para avaliar como os examinadores usam
as facilidades da melhoria de imagem quando analisam as radiografias tiradas com os 4 sistemas
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digitais (DIG, RVG, SAR,VIX). Utilizou-se um aparelho de raios X operando em 70 Kvp e 8
mA, com distância foco-detector de 30 cm e com controlador de tempo eletrônico. Para os
sistemas CCD o tempo de exposição foi determinado individualmente para cada dente. Gama
representa o nível de brilho da imagem nos valores médios de cinza, também chamado de
tonalidades cinza. Quando o valor gama é aumentado, as tonalidades médias se tornam mais
escuras e quando é reduzido, tornam-se mais claras. 0 brilho representa o nível do brilho da
imagem nos valores baixos de cinza. Os valores do brilho ocorrem do preto ao branco, com
valores maiores produzindo tonalidade de cinza mais claro. 0 contraste representa a diferença
entre as tonalidades mais claras e mais escuras do cinza na imagem. Foi conseguido a melhoria
da imagem com o gama modificado em 96% das imagens, brilho em 36% e contraste de 19%. As
imagens do VIX foram melhoradas mais freqüentemente, seguidas pelas imagens do SAR, DIG,
RVG. Entre DIG e SAR a diferença de manipulação foi pequena. Cerca de 95% dos registros
foram feitos em 56 seg, em média, menos tempo gasto para as imagens do DIG, e mais tempo
com RVG. A diferença entre DIG e os outros 3 sistemas foram bastante significativas. Entre os
baseados no CCD a diferença não foi significativa. Concluiu-se que os observadores neste estudo
tiraram vantagem das facilidades disponíveis para a melhoria da densidade e contraste nas
imagens digitais. 0 potencial da manipulação da curva gama, que foi a freqüentemente usada,
deveria ser mais investigado. As imagens comprimidas foram manipuladas mais freqüentemente,
mas também, classificadas mais rapidamente do que as originais respectivas. Já que não houve
relação direta entre o tempo gasto e o número de manipulações realizadas, acredita-se que o
número de manipulações não é o único fator determinante do tempo que os observadores
necessitaram para chegar a um diagnóstico.
A radiografia digital intra-oral ocupa na memória do computador entre 100 e 250 Kd
dependendo da matriz "pixel". A compressão de imagem pode reduzir a necessidade de
armazenagem tanto na forma reversível quanto irreversível. A perda, que é um procedimento não
destrutivo, pode comprimir a imagem em aproximadamente 40% e 50% do seu tamanho original,
enquanto que a metade da perda destrutiva pode reduzir a necessidade de armazenagem muito
maior. 0 sistema Digora (sistema de placa de armazenagem de fósforo) foi calibrado para
fornecer imagens com 20% da dose de radiação necessária para os filmes E-speed. Wenzel et al.
(1996) fizeram um estudo onde a compressão da imagem mostrou não afetar significativamente a
precisão do diagnóstico de lesões oclusais, nas imagens tiradas com o sistema Digora. Os
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resultados indicam que o limiar pode situar-se em aproximadamente 1:20 para a compressão de
imagens intra-orais com as caries oclusais. 0 limiar de carie em dentina foi escolhido, já que é de
comum acordo que as lesões oclusais em esmalte não são detectadas, ou dificilmente são
detectadas pela radiografia. Com um sistema de imagem digital no consultório odontológico, a
compressão pode tornar-se parte da comunicação por imagem. Fazer um fichário de imagens
menor é uma grande vantagem para a sua transmissão ou aquisição via interne. Para se adquirir
arquivos de imagens digitais poderia ser implantada uma rotina implicando em imagens
automaticamente comprimidas, quando não estiverem em uso, por um período de tempo definido.
Concluiu-se que para diagnóstico de caries, o índice de compressão de 1:12 pode ser justificado
antes que a precisão e a qualidade da imagem sejam significativamente afetadas, para caries
oclusais pode ser compressão de 1:20. Mais estudos são necessários para se adquirir mais
informações sobre o impacto da compressão da imagem, sobre a precisão diagnóstica nas
radiografias dentais digitais.
Huysmans et al. (1997) realizaram um estudo para avaliar vários parâmetros de
performance no diagnóstico de carie adquirido com as imagens do Digora usando-se tempo de
exposição entre 3%, 6%, 10%, 20% e 78% do tempo necessário para o filme E-speed. A redução
da exposição em comparação com a exposição normal do filme E-speed, neste estudo foi
adquirida com a combinação de 3 medidas: redução do potencial do tubo, aumento da distancia
foco-receptor e redução do tempo de exposição. Concluiu-se que para o sistema Digora, a
performance diagnóstica não piorou num tempo de exposição tab curto como 6%, quando
comparado com o tempo de 78% necessário para o filme E-speed. Quando o tempo de exposição
do filme E-speed é reduzido para 3%, o diagnóstico de caries pode ser significativamente
prejudicado. Para superficies oclusais neste estudo foi encontrada sensibilidade de 52% a 60% e
especificidade de 91% a 95%.
Wenzel (1998), através de uma revisão de literatura concluiu que a radiografia intraoral digital direta é agora largamente usada na pratica clinica, sendo que existe um aumento
regular no número de clinicas que desejam utilizá-la. Há, no entanto, muito pouca informação
documentada sobre sua utilização. Ainda não é conhecida se a dose com o sistema de
armazenagem de fósforo é diminuída rotineiramente ou se o tamanho do colimador é ajustado
para combinar com o tamanho dos sistemas CCD. Não há evidências de que o número de
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retomadas tem sido reduzido. Não se sabe quantas exposições são necessárias com os vários
sistemas CCD para cobrir um filme interproximal convencional. Não se sabe o quão estável estes
sistemas são no uso clinico diário ou se a higiene apropriada pode ser mantida com o
escaneamento das placas de armazenagem de fósforo e com os sensores de CCD e seus cabos.
Existe apenas uma evidência esparsa de que as facilidades de otimização são usadas na
interpretação das imagens, e nenhuma evidência de que isso tenha mudado a prática clinica.
Finalmente, há necessidade de se estabelecer quais são os beneficios econômicos para o paciente,
o dentista e a sociedade.
Tosoni et al. (2000) investigaram a validade intra e interexaminador no diagnóstico
de cárie oclusal e proximal usando radiografia convencional com filme Kodak Ekta-plus e
radiografia digital com o sistema de armazenagem de fósforo Digora. Os autores concluíram que
considerando a validade histológica, não houve diferença significativa entre a imagem
convencional e digital para o diagnóstico de cárie em superfícies oclusal e proximal.
A tendência de sistemas intra-orais de radiografias digitais aparecem para
proporcionar um diagnóstico preciso, semelhante ao que é realizado pelos filmes radiográficos
convencionais. 0 aparelho comumente utilizado para observar as imagens digitais é o tubo de
raios catódios (CRT), com um monitor de computador. Este monitor CRT é bem conhecido e tem
uma tecnologia segura, que por muitos anos tem sido realizado com precisão pelos usuários.
Contudo o monitor CRT é geralmente pesado e grande, ocupando espaço devido à necessidade de
um grande tubo de vácuo. Para superar este problema uma alternativa é o uso de computadores
"laptop", em odontologia. Estes não só permitiriam a visualização de imagens de pacientes e
dados clínicos, mas também, forneceriam a funcionalidade, mobilidade e economia de espaço,
que são características de um sistema portátil. Um estudo de Ludlow apud Abreu et al. (1999),
mostrou a possibilidade do uso de "laptops" como dispositivo em odontologia. Usando imagens
digitalizadas de filme interproximal como meio de comparação entre "laptops" e CRT. Não
sendo encontradas diferenças significantes estatisticamente entre eles. Abreu et al. (1999) fizeram
um estudo para avaliar o uso de "laptop" na odontologia. Para isto, imagens digitais diretas e por
tomografia (TACTO), foram usadas para comparar o efeito do CRT monitor e o "laptop", para
demonstrar lesões de cárie. Concluiu-se que as performances de diagnóstico feitas pelo CRT

e

46

pelo "laptop" não tiveram diferenças estatísticas significantes. Além disso, as performances das
imagens digitais e a tomografia computadorizada não foram significantemente diferentes.

3.3.2.4.3 Tomografia
As radiografias extra-orais têm uma colaboração e aceitação do paciente mais fácil
que as radiografias intra-orais. Não é incomum requerer modificações do padrão das técnicas
intra-orais, para crianças e pacientes com dificuldades. Muitos destes pacientes são tratados sem
o beneficio do diagnóstico radiográfico. Eles podem ser então beneficiados grandemente com a
técnica extra-oral, que é sensível e especifica para a detecção de cáries dentárias. Em adição,
pacientes adultos com reflexos de náuseas crescentes ou outras contra-indicações para imagens
intra-orais, podem ser beneficiados com a exposição extra-oral. (CASAMASSIMO apud
CLIFTON et al. 1998)
Tyndall et al. (1997) fizeram um estudo utilizando a radiografia convencional com
filme D-speed, radiografia digital direta CCD e TACT® para identificar a presença ou ausência e
a profundidade de lesões oclusais e interproximais. Na detecção de cárie entre o filme
convencional e TACT® não houve diferença. Estes dois foram mais precisos que o sistema
digital direto em relação à profundidade da lesão, mas não houve diferenças significativas quando
comparados entre si. Grande parte da variação observada foi causada pelas diferenças
significativas entre os examinadores. Apesar destas diferenças as imagens digitais obtidas
mostraram-se significativamente inferiores. 0 tempo necessário para o diagnóstico também não
teve diferença estatística entre as três modalidades. As vantagens potenciais econômicas são
expressas em termos de tempo de processamento reduzido, associado à imagem eletrônica
"versus" o filme, que favorece de modo semelhante a TACT® nesta investigação. A tomografia
computadorizada de abertura sintonizada (TACTO) é um novo método para criar as informações
radiográficas em terceira dimensão, com base na teoria de abertura óptica. Foi avaliada para se
verificar a eficácia do diagnóstico em detecção de cáries primárias. É uma nova e promissora
modalidade alternativa de formação de imagem. A TACT® promete superar muitas limitações da
radiografia interproximal convencional, para a detecção de cárie, por diversas razões. Esta técnica
permite a mobilidade do paciente entre as exposições e oferece potencial para a amostragem
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interativa dos dados em terceira dimensão. A técnica também oferece a habilidade de obter visões
múltiplas ou secções através de um determinado dente, com exposição limitada do paciente.
TACT® reduz a dose de radiação no paciente quando comparado com a radiografia
convencional. Neste estudo com os resultados encontrados e pelo fato de TACT® também
oferecer outras tarefas em locais mais específicos, concluíram que esta tecnologia de imagem
alternativa é consideravelmente promissora para as aplicações radiográficas odontológicas,
envolvendo projeções extra-orais.
Clifton et al. (1998) realizaram um estudo para avaliar três modalidades de imagem
radiográfica extra-oral com alternativas para filmes intra-orais na determinação de caries
primárias. Foram utilizados a imagem panorâmica, a tomografia multidirecional, a tomografia
linear e o filme D-speed, para 64 dentes. A tomografia linear foi estudada porque pode ser
produzida com mecanismos simples, tem uma camada de imagem maior e tecnicamente mais
magnânima, e quando são usados cefalostatos, são potencialmente reproduzíveis. 0 importante é
que as doses de radiação com tomografia linear são relativamente baixas. Como padrão-ouro para
este estudo foram usados cortes histológicos. 0 filme D-speed não teve melhor desempenho do
que todas as outras modalidades para cárie oclusal. 0 desempenho da tomografia multidirecional
foi tão bom quanto o filme D-speed e significativamente melhor do que as outras duas
modalidades. A reduzida camada de imagem diminui a interferência de estruturas anatômicas
adjacentes indesejáveis, desta maneira teoricamente ocorre uma melhora no potencial de detecção
de caries desenvolvidas em cicatriculas e fissuras. Concluiu-se neste trabalho, que as tomografias
multidirecional e linear e a radiografia panorâmica desempenharam menos do que a radiografia
interproximal para a avaliação de cáries proximais nos modelos utilizados. Entretanto, para cáries
oclusais, o desempenho da tomografia multidirecional foi tão bom quanto à radiografia
interproximal. Houve diferenças significativas para tomografia multidirecional comparada com a
tomografia linear e a radiografia panorâmica. Em casos especiais, onde a radiografia intra-oral
não é possível, a tomografia multidirecional pode ser apropriada.
Webber et al. (1999) fizeram um estudo comparativo, in vivo, utilizando a radiografia
convencional e a tomografia computadorizada de abertura sintonizada (TACTO). Foram
avaliadas lesões periapicais, impacção dental e locais para implantes. TACT® produz imagem
digital com uma série de cortes tomográficos observados interativamente. TACT® foi mais
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informativa diagnosticamente e teve mais impacto no potencial de opções de tratamento que a
radiografia convencional. Este estudo foi feito com um protótipo do sistema de radiografia
tridimensional em pacientes.
Abreu et al. (2000) avaliaram, in vitro, o efeito do ângulo de disparo na imagem da
TACT® para detecção de cáries. Com TACT® se obtém uma informação tridimensional, com
múltiplas imagens do mesmo objeto, obtidas de diferentes ângulos. Foram feitos quatro etapas de
oito projeções de dentes posteriores usando disparos angulares de 10 0 , 20°, 30° e 40°
respectivamente. Concluiu-se que alterações máximas angulares não afetam significativamente
na habilidade do examinador para detectar cáries primarias com TACT®.
Segundo Abreu et al. (2001) o pré-requisito para TACTO é a geração de fatias de
múltiplas imagens de um mesmo objeto, obtida por diferentes ângulos de projeção. Os autores
fizeram um estudo, in vitro, para avaliar a projeção linear e circular com TACT® para detecção
de cáries. Concluiu-se que para detecção de cáries, tanto projeções horizontais lineares ou
verticais ou circulares podem ser usadas para gerar fatias de múltiplas imagens, pelo TACT®.

3.3.2.5 Transiluminação por fibra óptica (FOTI e DIFOTI)
Friedman et al. em 1970 descreveram a transiluminação por fibra óptica como uma
técnica que utiliza o baixo índice de transmissão de luz da lesão de cárie, onde aparece uma
sombra escura, quando comparado com a estrutura dental higida circunvizinha. A partir dai
muitas pesquisas foram feitas para o emprego de luz como método de diagnóstico. (PINE et al.
1996)
A necessidade de diferenciar a progressão da doença cárie e determinar o tratamento
mais apropriado são razões adicionais para desenvolver métodos de diagnósticos alternativos.
Para isto tem havido interesse considerável em empregar radiação não ionizante de luz visível
para detectar cáries. A transiluminação por fibra óptica é um método prático de imagem do dente
na presença de dispersão múltipla, onde a iluminação é conduzida via fibra óptica de uma fonte
de luz para uma superficie do dente. A luz se propaga da fibra iluminada através do tecido dental,
para superficies não iluminadas. 0 resultado da distribuição da imagem é usado para o
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diagnóstico. O dente desmineralizado dispersa a luz com maior intensidade, assim tem um índice
de refração mais baixo de transmissão de luz, do que a estrutura dental sadia. Quando há uma
lesão, aparece uma sombra escura abaixo da fissura , que não se movimenta quando a fonte de luz
é removida. (ANGMAR-MANSSON, 1993); (PITTS, 1991 e 1996). Seu uso é considerado
válido para aumentar a segurança de que não existe lesões em dentina. (ROMAN0,1996)
Num trabalho de revisão de literatura no período de 1978 a 1993, le et al. (1993)
afirmavam que até aquele ano, a transiluminação por fibra óptica era usada quase que
exclusivamente para determinação de lesões proximais. Havia poucas publicações que relatavam
o uso do FOTI no diagnóstico de cárie oclusa!, não expressando maior significado. FOTI
inicialmente era utilizado para o diagnóstico de carie proximal. Em uma investigação feita por
Verdonschot apud Wenzel et al. (1992b), demonstrou-se que FOTI é útil para detecção de
pequenas lesões oclusais.
Wenzel et al. (1992b) num estudo, in vitro, compararam a performance de alguns
métodos de diagnóstico de cárie oclusa!, a inspeção visual, FOTI, radiografia convencional e
digital. Concluíram que todos os observadores foram mais seguros na detecção de lesões mais
profundas, que as mais rasas. Nas lesões rasas em dentina, os observadores atuaram melhor com
o FOTI, seguido da inspeção visual. 0 FOTI é um método de diagnóstico aprendido facilmente, e
tem como vantagem sobre as radiografias, a ausência de radiação ionizante e nenhuma
necessidade de equipamento pesado

e caro, permitindo seu uso para levantamentos

epidemiológicos.
Verdonschot et al. (1992) compararam num estudo, in vivo, alguns métodos de
diagnóstico para detecção da cárie oclusa!, FOTI, inspeção visual, Vanguard (medida de
resistência elétrica), radiografia interproximal. A sensibilidade e especificidade entre a inspeção
visual e FOTI foram respectivamente (0,13 e 0,94), (0,13 e 0,99), a predição positiva do exame
com FOTI foi virtualmente melhor que o exame visual. A radiografia teve validade questionável
na detecção de cáries iniciais. Os autores concluíram neste estudo que a transiluminação por fibra
óptica não mostrou nenhuma melhoria do diagnóstico, e que o melhor método foi com a medida
de resistência elétrica.
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Estudos comparativos sobre FOTI, produzem conclusões variadas, especialmente
intra e interexaminadores. Para superar estas dificuldades foi testado, in vitro, um método novo,
com a transiluminação por fibra óptica com imagem digital (DIFOTI), neste método as imagens
são gravadas por uma camera CCD de imagem. Esta camera CCD digital envia ao computador a
imagem para ser analisada com algoritmos. Os algoritmos foram desenvolvidos para facilitar o
local de diagnóstico das lesões cariosas pelo operador, em tempo real e providenciar
caracterização quantitativa para monitorar as lesões. As condições de imagem e iluminação são
controladas e repetiveis. As imagens adquiridas são processadas digitalmente para ajudar o
dentista na detecção de lesões. Neste estudo comparou-se a performance da DIFOTI com a
radiografia convencional. Concluiu-se que para a cárie oclusal a sensibilidade da DIFOTI é três
vezes maior, enquanto a especificidade é 10% mais baixa que em relação a radiografia
convencional. Os autores acreditam que o dentista possa aprender a interpretar a imagem da
DIFOTI num tempo curto. (SCHNEIDERMAN et al. 1997)
Fernandes et al. (2000) afirmaram que FOTI é um método bom e preciso em relação
aos demais métodos (inspeção visual, inspeção visual com a tátil e radiografia), sendo de grande
valia como auxiliar na inspeção visual, promovendo uma visibilidade mais aguçada e detalhada
da area estudada. A desvantagem esta no alto custo do aparelho, tornando pouco acessível,
principalmente para as unidades públicas do Brasil.
Flório et al. (2000) compararam diferentes métodos de diagnóstico de carie, a
inspeção visual, radiografia interproximal digital e transiluminação por fibra óptica para
determinar o tratamento. Cerca de 20,7% das superficies com carie em esmalte e dentina não
foram identificadas pela FOTI. Concluiu-se que somente a cavidade pode ser considerada em
relação ao tratamento embora a microcavid de e a mancha branca poderiam indicar um mau
.

prognóstico, e a radiolucência em dentina poderia ser um bom critério na decisão de tratamento.

3.3.2.6 Corante evidenciador de cárie
Os corantes têm seu uso muito difundido na medicina, biologia e odontologia. Muitos
objetos têm aspecto parecido, e a coloração feita com um corante pode permitir a diferenciação
entre os objetos, permitindo a identificação seletiva. A observação da coloração pode ser tanto
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qualitativa quanto quantitativa. Para uma análise qualitativa é suficiente observar-se uma
modificação de cor a fim de diferenciar a estrutura colorida, daquela não colorida. Para uma
análise quantitativa tanto a quantidade da coloração, quanto à intensidade da cor devem ser
medidos. (FRANCO e KELSEY apud AL-SEHAIBANY et al. 1996)
Se a cárie é incipiente, é caracterizada por um rompimento da superficie dental com o
aumento da porosidade, acredita-se ser possível identificar áreas mais porosas pela penetração
seletiva do corante. O corante é considerado não apenas como um indicador das lesões
claramente extensas. Os corantes são ateis como meio de identificação das áreas circunscritas do
esmalte desmineralizado, areas que não são facilmente observadas sem

o tnanchamento.

(ZINNER e DUANY apud AL-SEHAIBANY et al. 1996)
Al-Sehaibany et al. (1996) fizeram um estudo, in vitro, para detectar lesões oclusais
em dentes extraídos, através do uso de um corante evidenciador de cárie "Cari-D-Tect"
(composto de corante F e D, propilenoglicol e Agua), comparando com o uso da sonda
exploradora. 0 corante foi usado por 10 segundos nas superfícies oclusais, e lavado com Agua por
10 segundos. 0 corante evidenciador de cárie contribuiu para o diagnóstico através do aumento
do contraste da estrutura oclusal suscetível ao manchamento, permitindo um diagnóstico mais
preciso. Através de cortes histológicos observou-se uma correlação do manchamento mais escuro
nas lesões de cárie mais profundas. 0 corante foi um instrumento de diagnóstico confidvel para
lesões oclusais, uma vez que, sua precisão foi de 100%. Todos os sulcos manchados pelo corante
apresentavam carie. Cerca de 75% das lesões diagnosticadas pelo corante, não foram
diagnosticadas pelo uso da sonda exploradora.
Amerise et al. (1999) utilizaram um corante de duas cores, não como um método de
diagnóstico em si, mas para possibilitar uma maior orientação ao determinar a intenção de
diagnóstico. Uma vez que existe a associação de placa nos sulcos tingidos de azul, com a
presença de cárie detectada pela sonda exploradora. A placa bacteriana pigmentada de vermelho
teve maior associação com os sulcos remineralizados, e nenhum sulco sadio se tingiu de azul.
Pereira et al. (1999) investigaram se o uso de um corante antes e depois da abertura da
fissura oclusal, influenciaria no diagnóstico. Cento e dois molares extraídos foram selecionados.
As superfícies foram primeiramente investigadas com a inspeção visual. Depois as superficies
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foram tingidas com o corante por 10 segundos e enxaguadas por 5 segundos, e uma segunda
avaliação visual foi feita. Cerca de 120 sítios foram abertos, nestes dentes, com uma broca e o
corante foi aplicado nestas cavidades, por 10 segundos e lavado. E novamente foram analisados
com a inspeção visual. Foi então comparadas as etapas de diagnóstico, e o resultado foi que o
corante resultou numa melhora significativa no diagnóstico, tanto nas fissuras abertas, quanto nas
integras, auxiliando a inspeção visual.
Thomas et al. (1999) compararam a precisão da detecção de caries com a utilização
de um corante evidenciador de carie, por quatro clínicos. Foram usados 100 dentes extraídos, o
corante usado foi o Caries Detector, e os dentes foram lavados e secos. Uma avaliação visual, na
presença de algum corante residual foi registrada para cada espécime. Cortes num plano cérvicooclusal foram feitos para validar o teste. Os autores concluíram ser o corante evidenciador de
carie um bom auxiliar na correta determinação clinica de caries.
Antonson et al. (2000) compararam num estudo, in vitro, o diagnóstico por exame
visual e o uso de um corante evidenciador de cárie. Quarenta dentes, molares e pré-molares,
extraídos, foram montados em blocos, e feito o exame visual. Depois o corante foi aplicado em
cada dente por 10 seg e lavado por 20 seg, e então os dentes foram examinados conforme a
coloração. 0 teste foi validado com o preparo cavitário nas superficies indicadas como cariadas.
Os resultados foram de acerto para o diagnóstico de carie oclusal somente de 53% para o exame
visual, e de 43% para o corante evidenciador de carie.
Badauy (2000) comparou num estudo quatro métodos de diagnóstico de carie oclusa!:
inspeção visual, radiografia convencional, solução corante de azul de metileno a 5% e
transiluminação por fibra óptica. Estudo, in vitro, com 24 dentes extraídos. O corante foi o que
apresentou o maior índice de acerto (19 dentes), entretanto foi o único método que errou,
considerando dentes sadios como cariados. A inspeção visual teve um índice de acerto menor (16
dentes), seguida da transiluminação por fibra óptica (12 dentes), e da radiografia (11 dentes), mas
não consideraram dentes sadios como cariados. Conclui-se que o corante apesar de ter
apresentado um índice de acertos mais alto, possui uso clinico limitado, pelo fato de ter
diagnosticado dentes sadios como sendo cariados e pelo manchamento irreversível que provocou
em vários dentes do estudo.
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3.3.2.7 Microcâmera intra-oral (video grafia)
0 desenvolvimento de sistemas dentais de video abriu novos horizontes para

melhorar a qualidade no diagnóstico e tratamento odontológico. Uma microcâmera pode
claramente visualizar os dentes e outros tecidos orais que podem ser gravados em tempo real em
video, criar imagens, ou gravá-las em disquete. Pode-se produzir impressão colorida e ser
armazenado digitalmente para documentação, que pode ser reproduzida ou transmitida quando
necessário. A videografia dental, mostra ao paciente a condição presente em sua boca,

conseguindo maior aceitação ao tratamento. A visão individual do dente na tela do video é
extremamente ampla e a maioria dos pacientes pode ver facilmente os sinais precoces da cárie.
Documentar o diagnóstico com uma cópia impressa, faz da videografia parte importante na
prática odontológica contemporânea. A videografia fornece uma melhora no diagnóstico de cárie.

Através da captura de imagem ampliada dos defeitos na superficie do esmalte, o clinico pode
avaliar melhor a imagem e o que ela representa. 0 diagnóstico feito pela videografia fornece o
elemento chave do futuro da odontologia restauradora, é fácil de ser utilizado, e pode diminuir a
freqüência de radiografias. 0 tratamento microscópico da carie dental é agora um novo padrão de

cuidado para o tratamento de cárie. (BURBACH, 1995)
Pitts citou a vantagem da imagem instantânea no video monitor, que pode ser
impressa fotograficamente auxiliando no

diagnóstico e acompanhamento da

lesão.

A

microcâmera é utilizada para facilitar a visão das superficies, através do aumento da imagem.

Possui boa sensibilidade e baixa especificidade. (BASTOS et al. 2000). Segundo Magid (1996)
deve-se fazer uso da camera intra-oral com a capacidade de aumentar o tamanho da imagem de
10 a 12 polegadas, para se observar as mudanças sutis que não seriam observadas a olho nu, nem

mesmo com o uso de uma lupa.
Campos et al. (2000) utilizaram microcâmera intra-oral, (sistema Acucam) para
determinar a presença ou ausência de lesão, comparando com o exame visual e radiogrifico.
uso de microcâmera possibilita uma melhor visualização das estruturas, e sua sensibilidade foi de
72,3%, ou seja, no total 27,7% dos locais com cárie não foram identificados. A especificidade foi

de 65,8%, então, 34,2% dos sítios sem cárie poderiam receber tratamento desnecessário. Estes
resultados concordam com os de Romano apud Campos et al. (2000) que também encontrou
maior sensibilidade para o exame no Acucam. Os métodos de exame utilizados (visual,
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radiográfico e videoscópico) comportaram-se de forma igualmente eficaz para o diagnóstico
oclusal.

3.3.2.8 Medida de resistência elétrica
Em 1878, Magitot mencionou a idéia dos métodos elétricos de diagnóstico.
interesse renasceu com os aparelhos de freqüência elétrica fixa nos EUA e Japão, hoje o aparelho
é comercialmente disponível na Holanda. ( PITTS, 1997a)
Rock et al. (1988) num estudo utilizaram o modelo Vanguard, que mede a resistência
elétrica do dente, à passagem de uma pequena corrente gerada por uma bateria. A sonda é
colocada dentro de um tubo de ar, que seca a superficie dental evitando a interferência da
umidade, o paciente umedece o dente com saliva e segura o eletrodo de referência, completando
o circuito. 0 aparelho apresenta quatro tipos de informação: uma face que aparece carrancuda ou
sorrindo conforme o estado do dente; a leitura numérica de 0 a 9 indicando a mudança de um
dente higido para graus aumentados de desmineralização; um gráfico indicando a estabilidade da
leitura e um "bip" audível que soa duas vezes quando a leitura está estável. Neste estudo 50
dentes foram examinados através da inspeção visual, transiluminação por fibra óptica, radiografia
interproximal e Vanguard, o exame histológico foi feito após a extração dos dentes, como
padrão-ouro. 0 Vanguard identificou corretamente a desmineralização de 26 dos 37 dentes,
portanto a sensibilidade foi de 70%. Dos 13 dentes seccionados que eram higidos, o Vanguard
detectou 11 higidos (tiveram leitura zero), portanto a especificidade foi de 85%. Este foi o
primeiro estudo in vivo em que as leituras foram comparadas pelo exame histológico. Para os
autores, a principal utilidade clinica da medida de resistência elétrica é o monitoramento da
progressão ou controle de lesões incipientes como parte de um programa de controle de cárie.
Verdonschot et al. (1992) num estudo, in vivo, concluíram que a medida de
resistência elétrica (neste estudo foi usado o aparelho Vanguard) foi o melhor método de
diagnóstico na detecção de cáries oclusais iniciais. Com excelente habilidade para detectar cárie
de dentina sob as fissuras, e aceitável habilidade para detectar fissuras não cariadas. Sensibilidade
de 0,96 e especificidade de 0,71. Previu com mais sucesso, a ausência de cárie em dentina. Para
melhorar a especificidade é necessário mais pesquisa.
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0 Caries Meter L é um aparelho mais simples que o Vanguard. Não há fornecimento
de ar na extremidade da sonda, sendo necessário secar o dente com a seringa tríplice. Para
assegurar o contato elétrico deve-se umedecer com água salgada ou saliva as cicatriculas e
fissuras oclusais, com cuidado para não umedecer demais, e isolar os dentes com algodão para
prevenir a condução da superficie pela saliva. Apresenta 4 luzes coloridas que refletem o estado
do dente. A luz verde significa dente sem cárie, luz amarela é cárie em esmalte, luz alaranjada é
cárie em dentina e luz vermelha indica o envolvimento pulpar. (RICKETTS et al. 1995a)
Esta técnica é baseada na detecção do aumento da condutibilidade elétrica que ocorre
quando há redução do conteúdo mineral dos dentes. Os primeiros estudos foram feitos em 1951
por Pincus e em 1964 por Mayuzami et al. 0 Vanguard foi o primeiro aparelho comercial
utilizado para a medida de resistência elétrica, projetado para detectar as mudanças na
condutibilidade elétrica nas superfícies oclusais, e foi avaliado em 1986 por Flaitz et al. e Rock
et al. (1988). A ponta da sonda é colocada na fissura e o paciente segura um dispositivo para
fazer a corrente (como um fio-terra), sendo similar ao aparelho japonês Caries Meter L estudado
por Pieper em 1990. Estes aparelhos produziam resultados semelhantes, com sensibilidade e
especificidade relativamente altas. 0 problema é que estes dois instrumentos tornaram-se
comercialmente inviáveis. Há um novo instrumento o Monitor Eletrônico de Cáries (MEC),
similar ao Vanguard, que está sendo avaliado e mostra bons resultados. Os dados de custo não
foram ainda avaliados e este aspecto precisa ser revisado antes de ser recomendado na prática
clinica. (PINE et al. 1996)
A medida de resistência elétrica foi desenvolvida para se conseguir monitorar a
formação e progressão de desmineralizações muito iniciais na fissura oclusal. Trabalhos
mostraram que potência menor de 1 volt sendo aplicada, com uma resistência acima de 600.000
ohms indicou que não havia cárie; uma resistência acima de 250.000 ohms indicou que havia
cárie na dentina. A mudança na condutibilidade elétrica foi esclarecida baseado em que as
cavidades microscopias formadas pela desmineralização são preenchidas com saliva formando
caminhos condutores para a transmissão elétrica, de modo que a condutibilidade elétrica aumenta
com a desmineralização. (ROCK et al. 1988); (RICKETTS et al. 1995a)
Teoricamente o esmalte saudável é um fraco condutor, sendo muito pequeno o
tamanho do poro, na ordem de 2-6 nm radi. Entretanto a desmineralização que ocorre durante o
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processo de cárie, leva a um grande aumento nas dimensões dos poros que se unem para formar
passagens condutoras quando preenchidas com fluido contendo minerais e ions da saliva.
Portanto o esmalte cariado tem uma condutibilidade elétrica mais alta quando comparada ao
esmalte saudável. A condutibilidade elétrica na dentina saudável é muito mais alta do que no
esmalte saudável, devido a maior quantidade de água e tfibulos dentinários. (RICKETTS et al.
1997b)
le et al. (1993) numa revisão de literatura de 1978 a 1993 encontraram resultados
sobre a medida de resistência elétrica como sendo uma técnica promissora no diagnóstico de
cárie oclusal, também Pitts (1996) em outra revisão de literatura chegou a mesma conclusão.
Devido ao esmalte intacto ser um isolante elétrico, as lesões que atingem a dentina poderiam ser
detectadas pela medida da resistência elétrica de pequenas áreas na superficie oclusal. Os autores
concluíram que a medida de resistência elétrica tem potencial para ser um método de escolha para
auxiliar a inspeção visual no diagnóstico de carie oclusal.
Ricketts et al. (1995a) fizeram um estudo utilizando Vanguard e Caries Meter L
comparando com a inspeção visual e a radiografia. No estudo in vivo e in vitro a sensibilidade e a
especificidade para as diferentes técnicas de exame do esmalte foram respectivamente: 27% e
89% exame visual, 6% e 100% para a radiografia, 81% e 78% para o Vanguard e 74% e 74%
para Caries Meter L. Concluiu-se neste estudo que o interesse deve ser renovado pelo aparelho de
resistência elétrica para o diagnóstico de cárie oclusal. É um método de diagnóstico mais sensível
e objetivo do que os aplicados freqüentemente, uma vez que foi o método mais confidvel em
predizer as desmineralizações iniciais do esmalte oclusal. É importante notar que uma medida de
baixa resistência elétrica pode significar desmineralização, mas não indica se a lesão está ou não
ativa. Isto é muito importante uma vez que a lesão inativa não requer tratamento preventivo e/ou
operatório. Desse modo, os valores de resistência devem ser feitos de modo que, possam ser
repetidos num retomo, para se comparar as leituras e identificar se a lesão está progredindo ou
não, ou ainda mostrando alguma desmineralização.
Ricketts et al. (1995c) fizeram um estudo clinico para validar as técnicas de
diagnóstico (inspeção visual, exame radiográfico, medida de resistência elétrica) para as caries
oclusais, através do preparo cavitário. Para avaliar o nível de infecção da dentina foi utilizada
uma técnica de amostragem microbiológica. Na radiografia quando a lesão é visível, há um
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aumento significativo de S. mutans, mas não foi encontrada diferença significativa com a
profundidade da lesão na radiografia. Com o Vanguard não houve correlação significativa entre
sua leitura e o nível de infecção na dentina. Na inspeção visual também não houve correlação
significativa entre a aparência visual do local e o nível de infecção bacteriana. Aceitando-se que
os dentes que necessitam de intervenção operatória são aqueles onde a dentina esta muito
infectada, nem mesmo o diagnóstico visual, nem a medida de resistência elétrica foram fiteis na
hora de decidir quando fazer uma restauração. O diagnóstico visual não foi relacionado com o
nível de infecção da dentina. Do mesmo modo, apesar do Vanguard detectar desmineralização
dentinciria, não indica a presença de bactérias na dentina na sua amostragem mais alta. Isso da a
impressão de que dentes que estão higidos radiograficamente, mas são registrados como cariados
eletronicamente, podem abrigar tão poucas bactérias que as técnicas preventivas como

o

selamento das fissuras poderia ser o tratamento apropriado.
Lussi et al. (1995) avaliaram num estudo, in vivo, se o MEC (Monitor Eletrônico de
Cárie) é capaz de ser preciso no diagnóstico de cárie oclusal sem cavitação macroscópica.
MEC apresentou sensibilidade de 0,93; especificidade de 0,77 e precisão de 0,83. A proporção
provável para os 4 níveis de diagnóstico: sem cárie, carie em esmalte, cárie em dentina e cárie em
dentina profunda, foram de 0,09; 0,0; 3,47 e 4,16 respectivamente. 0 diagnóstico de cárie oclusal
com a radiografia interproximal mostrou sensibilidade de 0,62; especificidade de 0,77 e precisão
de 0,71. 0 MEC foi bem aceito para detectar lesões oclusais in vivo, de acordo com as fissuras
higidas. 0 valor razoavelmente alto (0,23) de falso-positivo, entretanto, pode induzir um número
substancial de dentes saudáveis restaurados desnecessariamente. Para uma melhora substancial
no diagnóstico de carie oclusal, o MEC pode ser utilizado juntamente com outros métodos.
0 volume do poro do esmalte imaturo é uma variável importante na medida de sua
condutibilidade elétrica. 0 nível de maturação pós-eruptivo quantificado pelo tempo passado
após a sua erupção, pode influenciar nos resultados de alguns estudos. Sendo assim le et al
(1996) fizeram um estudo para monitorar a condutibilidade elétrica na fissura do esmalte de
molares recém-erupcionados e relacionar essas medidas com o estado de cárie. Iniciou-se o
estudo com o Vanguard, porém, como ficou fora do mercado, passou-se a utilizar o Monitor
Eletrônico de Cárie (MEC), cujos valores variam de —1,0 a 13. Foram feitas leituras após 6
meses de erupção e as medidas foram repetidas 3 vezes dentro de 18 meses. Sustentou-se a
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hipótese de que a mineralização do esmalte e a condutibilidade elétrica são inversamente
relacionados. A sensibilidade foi de 0,75 e especificidade foi de 0,63 indicando que o MEC pode
ser usado para predizer a necessidade de um selante ou uma restauração preventiva dentro de 18
meses após o primeiro exame. Embora os defeitos de esmalte gerem resultados falsos-positivos
validados para cáries, eles são de fato verdadeiros-positivos quando o MEC é usado para detectar
"infiltrações" no esmalte. Assumindo que os defeitos do esmalte podem ser colonizados pelas
bactérias cariogênicas, a cárie em dentina pode resultar sem o esmalte adjacente ser envolvido. 0
estabelecimento da cárie "oculta" poderia desta forma ser previsível em parte pelo MEC. Como
este estudo clinico prosseguirá com medidas tomadas a 5 e 10 anos após o primeiro exame, irão
produzir dados para investigar esta hipótese em detalhes. Todas as lesões que na realidade
alcançaram a dentina foram avaliadas na inspeção visual como tendo cáries restritas ao esmalte.
Este achado sustenta a teoria da cárie "oculta", na qual as lesões cariosas se desenvolvem e
progridem enquanto obscurecidas pelo esmalte intacto visualmente. Neste estudo se concluiu que
o MEC pode ajudar na detecção de cáries de fissura em molares recém-erupcionados. Os
resultados onde o valor do MEC de 6,5 pode ser considerado como o limite entre nenhuma cárie
ou cárie restrita ao esmalte e cárie em dentina.
Segundo Romano (1996) muitos estudos sobre a medida de resistência elétrica,
mostraram ser este o melhor método para detectar lesões na superficie oclusal, sendo um dos
mais promissores. Necessita-se estudos adicionais para avaliar o possível efeito do tecido
desmineralizado quando a sonda é introduzida na fissura. Este ainda é um método pouco
divulgado no Brasil.
A quantificação do conteúdo mineral mostrou que a perda mineral no esmalte pode
influenciar na medida de resistência elétrica, mais do que a profundidade da lesão. Ricketts et al.
(1996) fizeram um estudo para revalidar as medidas de resistência nas cicatriculas e fissuras
utilizando-se de microrradiografias. 0 MEC provou ser muito sensível e especifico para o
diagnóstico de cáries oclusais. Mas ainda há necessidade de mais estudos.
Ricketts et al. (1997b) realiza am um estudo para determinar o efeito do fluxo de ar,
usando um protótipo do Monitor Eletrônico de Cárie (MEC II), no diagnóstico de cárie oclusal.
fluxo de ar é essencial para a remoção da umidade superficial e para evitar a condução superficial
na margem da gengiva. As leituras eletrônicas tam um local especifico e a Area de contato elétrico
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é limitada diretamente abaixo da ponta da sonda. Entretanto, o jato de ar pode ser uma variável
importante, pois se for muito alto, as lesões iniciais podem secar muito rapidamente, e se muito
baixo, a condução superficial para a margem da gengiva pode levar a diagnósticos falsospositivos. Esta hipótese exige testes, porque se o jato de ar se mostra critico, os monitores
eletrônicos de cárie teriam de incorporar medidores de fluxo no seu desempenho para que os
dentistas possam controlar esta variável. 0 MEC II é constituído por um conector manual e uma
sonda especialmente projetada, conectada a um suprimento alternado de corrente, a sonda com
diâmetro de 0,46 mm. A ponta da sonda é posicionada centralmente e coaxialmente no centro do
tubo de ar de 1,8 mm de diâmetro interno. Possui um medidor de fluxo ligado ao suprimento de
ar, para que o jato de ar ao redor da ponta da sonda possa ser alterado e quantificado. 0
suprimento de ar é fornecido pelo equipamento dental acoplado e ativado pelo pedal. Três
diferentes jatos de ar 5; 7,5 e 10 Umin foram usados neste estudo. A escala do MEC II vai de
-0,45 a 13,25. Quando é completado um circuito entre a ponta da sonda e o condutor manual
ouve-se um ruído. Isto se chama leitura de condutibilidade estável. Com o jato de ar continuado,
a quantidade que o dente é seco, depende da condição da cárie. 0 jato de ar que é dirigido
continuamente por toda a extensão, seca o dente e se este está higido, uma baixa ou zero
condutibilidade é obtida, em um tempo muito curto. Entretanto uma lesão de dentina abaixo de
um esmalte não cavitado, age como um reservatório úmido, reidratando a lesão de esmalte na
mesma medida que a umidade é perdida pelo jato de ar, então a condutibilidade elétrica
permanece alta. Uma lesão de cárie confinada em esmalte procederá de uma maneira entre esses
dois extremos de estados de cárie, dependendo do grau de porosidade e profundidade da lesão.
Uma lesão superficial de esmalte com baixo volume de poros irá desidratar rapidamente,
enquanto que uma lesão, que apresenta alto volume de porosidade, levará mais tempo para secar.
Portanto uma situação dinâmica é estabelecida quando o jato de ar é continuamente soprado na
superficie dental com o resultado da mudança continua da condutibilidade. 0 MEC II foi
desenhado para fornecer um valor de condutibilidade estável quando a condutibilidade
permanecer entre os mesmos dois números inteiros por três segundos consecutivos. Concluiu-se
neste estudo que o jato de ar é relevante para a leitura de condutibilidade elétrica estável, e um
jato de ar mínimo de 7,5 I/min é necessário para eliminar um grande número de diagnósticos
falsos-positivos. Conseguiu-se alcançar a sensibilidade de 92% e especificidade de 87%, valores
ótimos para o diagnóstico de cárie na dentina.
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Ricketts et al. (1997c) compararam se a leitura de condutibilidade estável por 3
segundos do MEC II para o diagnóstico de cárie oclusal é melhor ou não que a medida continua
de resistência durante o período de 10 segundos. Os valores de condutibilidade obtidos no
intervalo de 1 segundo até 10 segundos foram somados para criar um escore nominal que
representa a area abaixo da curva e aquela denominada "valor de resistência cumulativa". Os
resultados mostraram que as duas leituras de condutibilidade estável e medida de resistência
cumulativa são altas e comparáveis aos valores de sensibilidade e especificidade para o
diagnóstico de cárie de dentina. Sensibilidade de 92% e 88%, e especificidade de 87% e 81%
respectivamente. Entretanto, as leituras de condutibilidade estável foram repetitivas e obtidas em
menor tempo clinico, quando a reprodutibilidade intra-examinadores foi checada. Conclui-se que
as leituras de condutibilidade estável parecem ser mais adequadas para o diagnóstico de cárie
oclusal.
Ricketts et al. (1997d) investigaram uma alternativa que usa um gel (KY com tinta
vermelha) como meio de contato em toda a superficie oclusal, para que a sonda possa registrar o
grau geral da cárie no dente, refletindo o local mais afetado. A sonda é colocada em qualquer
lugar na superfície com gel. Foi utilizado o MEC II para este estudo. A sensibilidade e
especificidade para todas as lesões 61% e 86% e para lesões de dentina 76% e 76%
respectivamente. A reprodutibilidade das leituras foi aceitável (valores Kappa para todas as
lesões foram de 0,76 e para dentina 0,55). Concluiu-se neste estudo, in vitro, que as leituras
gerais de resistência tomada com um meio do contato elétrico e sem o jato de ar tem o potencial
de produzir um nível aceitável de precisão e reprodutibilidade de diagnóstico. Este método pode
fornecer ao epidemiologista e ao clinico uma técnica útil para auxiliar no diagnóstico de cárie
oclusal. Entretanto, os resultados devem ser considerados sob a luz do fato de este ter sido um
estudo em dentes extraídos altamente selecionados.

Ashley et al. (1998) fizeram um estudo para validar histologicamente o uso do MEC
II para determinar cáries de esmalte e dentina em dentes posteriores. Um estudo, in vitro,
comparando a inspeção visual, transiluminação por fibra óptica (FOTI), radiografia interproximal
convencional, radiografia interproximal digital usando o sistema Digora e o MEC II. Com o
dente seco a superficie oclusal foi coberta por um agente condutor (creme dental Colgate
regular). A ponta da sonda foi então colocada no agente condutor e a leitura foi feita. A inspeção
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visual foi feita com o dente seco e boa iluminação. Classificou-se como sendo cárie em esmalte,
se não houvesse interrupção no esmalte com uma linha escura na base da fissura, ou coloração
branca opaca nas paredes das fissuras. Cárie em dentina se houvesse interrupção visual na parede
da fissura, ou uma sombra ou opacidade abaixo do esmalte. Com FOTI o dente era seco e se
houvesse área cinza ou amarela expandindo para o esmalte, mas não em dentina, era classificado
como carie em esmalte. Se a sombra se estendesse na dentina era classificado como cárie em
dentina. Para as radiografias tanto convencionais como digitais, considerou-se cárie em esmalte
quando aparecia uma área radiolficida confmada em esmalte e não havia envolvimento na junção
amelodentinaria. Se a area radiohlcida atingiu a junção amelodentindria ou além desta foi
classificada como cárie em dentina. 0 MEC neste estudo mostrou a melhor combinação de
sensibilidade, especificidade e valores prognósticos positivos e negativos para cárie em esmalte,
mas menores em relação à carie de dentina. FOTI e as radiografias tiveram pobre performance
neste estudo. 0 MEC teve especificidade baixa comparada com os outros sistemas. Isto é similar
aos resultados de outros estudos que encontraram também valores baixos para especificidade. Isto
significa que o MEC diagnosticará corretamente menos superfícies higidas quando comparado
com outros sistemas. Todavia o MEC continua sendo o sistema mais válido. 0 MEC não
classifica toda a superfície corretamente, existem várias razões porque tem classificado falso-.
positivo ou falso-negativo. Falso-positivo pode ser resultado do defeito do esmalte se estender até
a junção amelodentindria. Isto pode ser presente por uma variedade de razões, nenhum deles
resultante de cárie, tais como hipoplasia, microfratura durante extrações ou aumento do volume
dos poros devido a maturação pós-eruptiva incompleta. Falsos-positivos também podem sugerir
se a coroa foi incorretamente seca e um circuito se desenvolveu entre o agente condutor na
superfície do dente e o banho salino na qual as raizes foram imersas. Um falso-negativo pode ser
resultado do contato incompleto entre o agente condutor e a superfície do dente. 0 MEC usado
em conjunto com o agente condutor fornece resultados precisos e repetitivos. Esta técnica é
alternativa para o método convencional, tomando medidas do MEC de uma maneira especifica da
superficie dental e tendo muitas vantagens. A primeira é que repetidas leituras de uma superfície
por um período de tempo são mais precisas uma vez que a ponta da sonda do MEC não tem que
ser recolocada exatamente no mesmo lugar. A segunda é que toda a superfície oclusal pode ser
testada para carie oclusal com uma medida. Concluiu-se que o MEC II é o instrumento mais
válido e seguro, dos avaliados neste estudo para o diagnóstico precoce, in vitro, de lesões não
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cavitadas na superficie oclusal de dentes posteriores permanentes. Contactar o dente através de
um agente condutor é um caminho aceitável para o uso deste sistema de diagnóstico. É necessário
um trabalho suplementar para a aplicação pratica deste método.
Fennis-le et al. (1998) concluíram que o MEC II é o melhor método de predição de
caries oclusais, em comparação com a descoloração da fissura ou o FOTI, embora as diferenças
entre a performance dos 3 métodos tenham sido muito pequenas neste estudo. Uma análise
efetiva de custos deve ser considerada com o objetivo de obter um discernimento do valor prático
das medidas de resistência elétrica, na predição de caries oclusais e desta forma da eficácia da
aplicação do selante.
Huysmans et al. (1998a) compararam a performance de alguns métodos de
diagnóstico oclusal usando 3 técnicas com a medida de resistência elétrica (MEC com gel
condutor KY; MEC com fluxo de ar coaxial e o Caries Meter L), comparada com a inspeção
visual e a radiografia interproximal com filme E-speed; foi utilizado como validação a histologia
com a estereomicroscopia. Concluiu-se que a inspeção visual ainda é um método valioso
especialmente com prevalência baixa de cárie, embora seja variável e insensível. Os métodos
eletrônicos como o MEC, mostraram melhor desempenho de diagnóstico entre todos. 0 aparelho
Caries Meter L utilizando a mesma técnica teve desempenho um pouco pior, provavelmente
devido o ponto de corte usado impropriamente. Foram utilizados 107 molares e pré-molares
extraídos e submetidos aos métodos de diagnóstico por dois operadores e subseqüentemente
foram seccionados para a validação histológica. As medidas de resistência elétrica foram feitas a
nível local e superficial usando dois instrumentos diferentes. Os parâmetros de diagnóstico
calculados dos resultados foram sensibilidade, especificidade, precisão de diagnóstico a uma
prevalência teórica de cáries de 10% e na área abaixo da curva ROC. Os métodos elétricos e a
radiografia interproximal mostraram mais sensibilidade e menor especificidade que a inspeção
visual. A precisão do diagnóstico foi significantemente mais baixa para a radiografia
interproximal e para medida de resistência elétrica do que para a inspeção visual. De maneira
geral a performance dos dois métodos elétricos foi superior.
Huysmans et al. (1998b) fizeram um estudo para avaliar em uma grande amostra de
dentes, a correlação entre a medida de resistência elétrica e a profundidade da lesão entre molares
e pré-molares. Foi utilizado um gel condutor (KY da Jhonson e Jhonson's colorido com uma gota
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de corante), colocado na superficie oclusal de cada dente. Na prática isto reduzirá o tempo
necessário para os exames. Uma das vantagens do uso da medida quantitativa no diagnóstico de
cárie é a possibilidade de monitorar as mudanças na lesão. Necessitando estabelecer a relação
entre medida e algum aspecto da lesão, normalmente profundidade da lesão ou perda mineral. Ha
indicações que os pré-molares fornecem leituras de condutibilidade mais baixa que os molares.
Devido ao seu menor tamanho uma menor superfície do eletrodo é utilizada. Apesar da baixa
padronização do método deste estudo, tempo de secagem não especificado e quantidade de gel
usada para as medidas somente indicada por um exemplo, a correlação intra-examinador e
interexaminador foi alta. Com os resultados mostrou-se alta reprodutibilidade intra-examinador.
0 método é bom e não requer treinamento especifico do operador, isto o torna adequado não
somente para propósitos de pesquisa, por exemplo, estudo epidemiológico, mas também para o
uso na prática dental em geral. A correlação da resistência elétrica com a profundidade da lesão é
um indicador da performance do método de diagnóstico na detecção de presença e mudança da
lesão. Sendo então um parâmetro mais útil que a sensibilidade e especificidade. Entretanto essas
conclusões são provisórias. Pode ser argumentado que a medida de superficie especifica,
estendendo a área medida perderá sensibilidade na detecção de pequenas lesões em comparação
com o método local especifico. Entretanto uma vez que uma pequena lesão tenha penetrado em
toda a espessura do esmalte, a mudança de resistência local sera grande o suficiente para mudar
significantemente a resistência total da superficie oclusal. Porque o método de superfície
especifico não requer toque no local exato da lesão com a sonda, a probabilidade de detectar
pequenas lesões de dentina será maior. Conclui-se que a reprodutibilidade, in vitro, do método de
superficie especifico descrito é muito boa, mesmo para operadores inexperientes. A correlação
entre medidas e profundidade histológica da lesão é de moderada à boa para pré-molares e
molares separadamente. 0 método é sensível para diferenças nas áreas de eletrodo, o que
resultará em diferentes resultados clínicos para o diagnóstico de cáries em dentes molares e prémolares.
Schulte et al. (1999) investigaram se um aumento nos valores de resistência elétrica
poderia ser observado após a erupção dos pré-molares. A medida de resistência elétrica foi feita
em crianças da Universidade de odontologia de Marburg na Alemanha. A primeira medida foi
feita quando um pré-molar estava erupcionando ou quando tinha a erupção antes de 12 meses. A
medida de resistência elétrica foi repetida a cada 3 e 6 meses, até 24 meses após a erupção. Os
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valores da condutibilidade aumentaram continuamente da erupção até 15 meses pós-erupção.
Esta observação foi independente dos três modos usados (NaC1, água destilada, saliva
brevemente seca). Concluiu-se que a maturação do esmalte leva a um aumento na resistência
elétrica. Para melhorar a precisão do diagnóstico com medidas de resistência elétrica, a idade
pós-erupção do dente deve ser levada em conta. Em adição, a medida de resistência elétrica
oferece a oportunidade de observar a maturação do esmalte, in vivo, não invasivatnente.

3.3.2.9 Endoscopia e videoscopia
Longbottom et al. (1990), avaliaram a viabilidade e a praticabilidade do uso de
métodos endosc6picos para o diagnóstico de cárie dental, e compararam a performance do
endoscópio, com a inspeção visual, radiografia interproximal e transiluminação por fibra óptica.
Devido ao fato do endoscópio permitir uma imagem aumentada da lesão cariosa, o diagnóstico de
cárie pode ser subsidiado pelo uso de um endoscópio sem o fenômeno da fluorescência
diferencial. Uma fonte de luz branca é conectada ao endoscópio, através de um cabo de fibra
óptica, e o dente é visualizado sem um filtro. Esta técnica é chamada de endoscopia de luz branca
(ELB). Este estudo é o primeiro a relatar o diagnóstico de cárie com o endoscópio. Foi utilizado
um endoscópio rígido de visualização secundária, com 90 graus, para facilitar as manobras na
boca. Conseguiu-se um aumento 10,6 vezes numa distância de 5 mm; e 5,3 vezes numa distância
de 10 mm. Utilizou-se também um endoscópio com fluorescência filtrada (EFF), onde o filtro
verde é incorporado A. peça dos olhos, vendo-se a fluorescência diferencial. A fluorescência
natural do esmalte dental é decrescente em áreas com menos mineral, portanto as lesões
aparecem como manchas escuras com a fluorescência. Neste estudo houve comparação com
outros métodos de diagnóstico, e se concluiu que, os métodos endoscópicos tomam mais tempo
do profissional que os métodos convencionais, talvez pela pouca pratica de seu uso. FLB teve a
vantagem do aumento do campo de visão, mas há necessidade de um maior cuidado na secagem e
isolamento do dente, e a dificuldade do manuseio do endoscópio, pois ocorria a rotação do
mesmo. 0 EFF também tem a vantagem do aumento do campo de visão, e não ha problema com
a rotação do endoscópio. A desvantagem é que a secagem e isolamento do dente devem ser
impecáveis, e a necessidade de manusear dois objetos simultaneamente (luz azul e o endoscópio).
Tanto o FLB como o EFF detectaram cerca de 80% do número total de lesões diagnosticadas pela
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combinação da inspeção visual, radiografia e transiluminação por fibra óptica. Na superficie
oclusal foi diagnosticado mais lesões em dentina pelo endoscópio do que a inspeção visual
sozinha. 0 EFF mostrou-se superior que o FLB no diagnóstico de caries oclusais, uma vez que a
sombra escura da pequena lesão de esmalte na oclusal, está adjacente a amplas areas de esmalte
higido, produzindo um grande contraste visual. Foi sugerido que uma microcâmera seja
conectada à peça do endoscópio, para fornecer visualização imediata, permitindo a gravação em
video para a armazenagem da imagem, chamada videoscopia. 0 que facilita o diagnóstico de
cárie e permite a expansão do método, eliminando também qualquer risco possível resultante da
luz azul do EFF, porém mais estudos devem ser feitos.

3.3.2.10 Fluorescência a laser
0 nome "LASER" deriva das primeiras letras da frase "Light Amplification by
Stimulated Emission o Radiaton", e sua teoria foi sugerida pela primeira vez em 1957, por
Charles Towners e Arthur Schanlow, e o primeiro aparelho foi construido em 1960 por Theodore
Malman. (FERREIRA et al. 2001)
A fluorescência do esmalte, ocorre quando este é iluminado com luz azul, com
comprimento de onda variando de 400 a 500 nm. Uma fluorescência diferencial ocorre entre o
esmalte higido e cariado usando-se luz laser. Quando o dente é visto através de um filtro
especifico com ampla faixa Wratten-Gelatin número 58, as lesões de mancha branca aparecem
mais escuras que o esmalte higido. 0 filtro número 58, que é verde, tem um pico de transmissão
de aproximadamente 50% em 525 fun e 10% de transmissão em 495 nm e 580 nm.
(LONGBOTTON et al. 1990)
le et al. (1993) através de uma revisão de literatura do período de 1978 até 1993,
afirmavam que a fluorescência a laser em estudos preliminares até aquele momento apresentava
valor limitado na detecção de cárie.
Em 1995 uma aplicação, in vivo, do método de fluorescência a laser foi testada,
usando-se uma microcâmera CCD para registrar as imagens dos dentes. (JOSSELIN DE JONG
apud ANGMAR-MÃNSSON et al. 1998). Angmar-Mânsson et al (1998) num estudo in vivo,
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foram feitas medições de lesões criadas num modelo de cárie, e as mudanças registradas durante
o período de remineralização de 5 semanas. A capacidade do método de discernir a
remineralização nos estágios estudados foi muito boa.
Emami et al. (1996) num estudo mostraram uma correlação satisfatória entre os dados
da fluorescência a laser e as mudanças minerais registrados pela microrradiografia, e também
uma boa reprodução dos dados. Conseqüentemente pode ser concluído que o método não
destrutivo de fluorescência a laser é um método sensível e válido para a quantificação da perda
mineral em lesões naturais e rasas no esmalte, e deveria ser mais desenvolvido para o uso clinico
quantitativo.
A desmineralização do esmalte resulta em uma perda de fluorescência,

e este

fenômeno foi usado para criar um aparelho sensível para o levantamento de cárie dental. Segundo
Al-Khateeb et al. (1997) a fluorescência a laser para o uso clinico precisava ser explorada em
vários aspectos metodológicos adicionais. Um destes aspectos é um sistema de detecção de cárie
portátil e de baixo custo, baseado neste principio, que pode ser utilizado na clinica odontológica
geral ou em estudos clínicos. Um pequeno sistema portátil para uso intra-oral foi desenvolvido
com uma fonte de luz regular e sistema de filtro, substituindo a luz de laser de ion argônio usada
anteriormente, como um método sensível para monitoração de cárie em esmalte. 0 objetivo deste
estudo foi avaliar esta fonte de luz portátil e validar as mudanças observadas na fluorescência,
com os dados obtidos na microrradiografia transversa e na análise química. Apesar da penetração
limitada da luz no esmalte, os dados presentes indicam que as lesões de pelo menos 500 pm,
pode ser mensurada com este método de fluorescência e a fonte regular de luz. Concluiu-se que
houve alta correlação entre os dois métodos de fluorescência sugerindo que o novo sistema
portátil de luz poderia ser tão sensível quanto o aparelho anteriormente desenvolvido para a
detecção de carie. As vantagens são de ser de menor volume, de ter menor custo e ser portátil.
Constituindo uma base para desenvolvimentos futuros, como uma fonte de luz mais conveniente
para os estudos clínicos e aplicação futura na clinica geral. Portanto a mudança de fluorescência é
um parâmetro útil para a mensuração não destrutiva da perda e ganho mineral durante a formação
de cárie no esmalte.
Ando et al. (1997) num estudo compararam a fluorescência a laser quantitativa (QLF)

com a fluorescência a laser com o uso de pigmentação (DELF), estes métodos são não
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destrutivos. E o uso de microrradiografia transversal e microscopia confocal com laser de
varredura para detectar e quantificar a perda mineral em lesões de cáries incipientes e artificiais,
(métodos laboratoriais destrutivos), para validar o estudo. Para DELF foi utilizado um pigmento
seletivo Pyrromethene 556. QLF detecta desmineralizações que ocorreram como resultado de 8
horas de exposição na solução desmineralizante, e foi capaz de quantificar as quantidades
crescentes de desmineralização do esmalte associada com períodos maiores de desmineralização.
DELF foi capaz de detectar desmineralização no esmalte após apenas 2 horas de exposição na
solução desmineralizante, sendo incapaz de quantificar as quantidades crescentes de
desmineralização associadas com períodos maiores de exposição na solução desmineralizante. A
capacidade de QLF para detectar e quantificar a perda mineral após algumas horas de exposição
solução desmineralizadora, sugere que a técnica tem potencial de detectar lesões cariosas muito
mais cedo que os métodos existentes atualmente para detecção de cárie, podendo assegurar ao
clinico uma melhor oportunidade para iniciar terapias preventivas e remineralizadoras. Além
dessa possibilidade, o tratamento que se inicia em um estágio inicial pode obter mais sucesso do
que o tratamento onde a perda mineral tenha sido avançada. Contudo, o uso de DELF requer
maiores estudos para determinar o corante fluorescente e as condições de excitação mais
adequadas para detecção de caries incipientes e a quantificação possível.
Banerjee et al. (1998) investigaram a extensão da fluorescência natural intrínseca na
dentina humana cariada, e qualquer correspondência entre tal autofluorescência para a
distribuição mineral dentro da lesão. Duas técnicas de investigação foram usadas, ambas
empregando o mesmo conjunto de amostras. A autofluorescência emitida em comprimentos de
onda maior de 515 nm ativadas por luz laser de 488 rim, foram avaliadas, usando microscópio a
laser confocal de varredura, com os registros feitos sob as condições operacionais padrão. 0
conteúdo mineral relativo foi avaliado pelo microscópio eletrônico de varredura. A intensidade da
autofluorescência estava correlacionada com o nível de desmineralização, sendo observada pelo
microscópio eletrônico de varredura, mas a profundidade da lesão vista na microscopia confocal
foi significantemente maior. Isto implica que a autofluorescência não está diretamente
relacionada com o componente mineral. Neste estudo foi usado ácido lático por 3 dias para a
desmineralização. VanderVun e Bosch apud Banerjee et al. (1998) concluíram que a
desmineralização por ácido na dentina é suficiente para causar um significativo aumento da
autofluorescência. A autofluorescência segue a distribuição e direção dos titbulos dentindrios e
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tende a reduzir quando em profundidade na dentina. Apesar de parecer que a dentina e esmalte
não mostram autofluorescência abaixo de 488 nm de excitação, o uso depende do limiar.

Concluiu-se que não ha diferença na autofluorescência que pode ser atribuida à remoção ácida do
mineral da dentina sozinha. A natureza da parte responsável pelo aumento da autofluorescência
em cárie natural deve ser identificada em estudos futuros.
A aplicação de QLF e DELF para detecção de desmineralização inicial na superficie
oclusal apresenta vários desafios devido as características anatômicas desta superficie. Estudos

piloto sugeriram que a morfologia da fissura pode reprimir a penetração da luz do laser para a
base da fissura e sua tomada subseqüente pela camera de video. A presença de placa bacteriana
nas fissuras pode afetar a interpretação de tomadas do QLF e DELF. As análises foram feitas para
determinar o ângulo inicial de incidência da luz laser, relativo a profundidade e a largura de uma
fissura artificial. Foi descoberto que um desvio máximo da direção do raio laser de uma linha
perpendicular à superfície deveria ser menor que 2 graus. 0 tamanho da camera usada para
gravar as imagens não permitiu a colocação do raio laser neste angulo. (ZANDONii et al. 1998a)
Angmar-Mansson et al. (1998) concluíram que o QLF é um método sensível e
reproduzível para a quantificação das lesões em esmalte numa profundidade de cerca de 400 pm.

Dentre os métodos ópticos para o diagnóstico clinico e a quantificação das caries em esmalte, a
fluorescência induzida pela luz é até agora o único método que foi testado em estudos clínicos.
QLF é apropriado para monitorar, in vivo, as mudanças minerais em lesões incipientes de

esmalte, e é útil para a avaliação das medidas preventivas em indivíduos suscetíveis à carie.
autor afirma que um grupo de Indiana estava explorando a viabilidade de se usar corantes
fluorescentes para melhorar a fluorescência quantitativa a laser (DELF), para a detecção e
possivelmente para a quantificação da perda mineral para lesões em esmalte, muito iniciais.
DELF foi capaz de detectar desmineralizações muito iniciais, mas apenas o QLF pôde detectar e
quantificar as mudanças na extensão da desmineralização que ocorre em períodos maiores de 24

horas. Num estudo recente, in vitro, DELF mostrou-se significativamente mais sensível (0,72)
que o QLF e a inspeção visual na detecção de desmineralização em cicatriculas e fissuras, mas

em relação a especificidade , os métodos não variaram significativamente. Um instrumento
comercial disponível é o DIAGNOdent (Kayo), planejado para a quantificação de caries na
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superfície oclusal e na superfície lisa. Baseia-se na medida de fluorescência induzida pela luz
laser e está subordinada a variações e testes. Os resultados são promissores.
Zandond et al. (1998a) fizeram um estudo com o objetivo de desenvolver um
aparelho para iluminar as fissuras corretamente e capturar as imagens; determinar se a lesão pode
ser detectada com este aparelho pelas técnicas LF (fluorescência a laser) e DELF; e determinar se
a presença de matéria orgânica da película adquirida interfere na interpretação das imagens de LF
e DELF. Neste estudo, o aparelho usado permitiu a captura de imagens fluorescentes nas fissuras.
As lesões, neste modelo de fissuras artificiais, podem ser detectadas pelo LF e DELF. Porém a
película adquirida interferiu na interpretação da imagem pelo LF e DELF. O DELF foi uma
ferramenta de diagnóstico mais sensível que o LF, entretanto mostrou maior número de falsospositivos que o LF. Nos espécimes sem película adquirida, DELF mostrou sensibilidade e
especificidade maiores que o LF. Nos espécimes com película adquirida, o LF mostrou menor
sensibilidade, mas, maior especificidade que DELF. Uma vez que a película adquirida reteve o
corante, ficou fluorescente, onde as fissuras saudáveis foram diagnosticadas como cariadas,
havendo diagnósticos falsos-positivos. Foi observado que mesmo com o uso de profilaxia, nem
toda a placa é removida. 0 uso de fissuras artificiais providenciou alguns meios para testar a
hipótese, sob condições conhecidas e com variações controladas, que não seriam possíveis de
serem usados em fissuras naturais. Futuros estudos se concentrarão nas fissuras naturais e na
determinação se a presença de manchas nas fissuras pode afetar a interpretação da imagem de LF
e DELF.
Zandond et al. (1998b) investigaram o uso da fluorescência a laser (LF) como método
de detecção de cáries oclusais. Comparou-se a sensibilidade e especificidade da inspeção visual,
LF e DELF, para detectar a desmineralização nas fissuras naturais, num estudo in vitro. A LF
com laser de argelnio em 0,24 W. Em DELF os dentes foram imersos em fluorescina de sódio a
0,075% por 60 segundos e lavados em água corrente por 5 segundos e secos com ar por 5
segundos, foram expostos ao laser argônio a 0,06 W. A luz laser foi direcionada no fundo das
fissuras; colocado em cima da fissura a 45 0 da luz de argiinio, e as imagens foram capturadas pela
câmera miniatura colorida CCD com um filtro de alta visibilidade, usando-se o "software" IUSD.
Para a validação foi utilizado o exame histológico com microscopia a laser confocal. Os
resultados mostraram que DELF foi a melhor ferramenta de diagnóstico, e que a inspeção visual
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e o LF têm o mesmo efeito de diagnóstico quando a cor das fissuras é incluída como um sinal de
desmineralização. A sensibilidade e especificidade dos métodos foram respectivamente: DELF
(0,72 e 0,60); LF (0,49 e 0,67); inspeção visual (0,03 e 1,00). Utilizando-se a cor como sinal de
cárie as sensibilidade e especificidade para LF e a inspeção visual foram as mesmas de 0,47 e
0,70. Com base nos estudos apresentados concluiu-se que embora os métodos propostos neste
estudo foram significativamente melhores que a inspeção visual sozinha, é necessário algumas
melhorias antes de sua aplicação clinica.
Lussi et al. (1999) num estudo, in vitro, avaliaram a validade de um novo instrumento
de fluorescência a laser, o DIAGNOdent, e compararam os valores com o instrumento de medida
de resistência elétrica (MEC). Determinaram o ótimo ponto interceptor para o novo instrumento
para diferentes estágios no processo de cárie, e avaliaram a reprodutibilidade do novo
instrumento a laser. Um total de 105 dentes extraídos com a superficie oclusal intacta
macroscopicamente, foram medidos por um mesmo examinador, usando apenas o instrumento de
fluorescência a laser e o Monitor Eletrônico de Cárie (MEC). Os dentes foram subseqüentemente
examinados histologicamente para determinar a especi ficidade, sensibilidade e índice de
probabilidade, nos níveis de cárie se estendendo mais que a metade da espessura do esmalte (D2)
e cárie envolvendo dentina (D3). Os valores obtidos pelo aparelho a laser alcançaram 0,72 a 0,87
de especificidade; 0,76 a 0,87 de sensibilidade e 3,0 a 5,6 de índice de probabilidade. 0 MEC
mostrou 0,64 a 0,78 de especificidade; 0,87 a 0,92 de sensibilidade e 2,4 a 4,1 de índice de
probabilidade. Para determinar a reprodutibilidade intra e interexaminadores o DIAGNOdent
mostrou a média intra-examinador de 0,88 (D2) e 0,90 (D3). Para interexaminador a média foi
0,65 (D2) e 0,73 (D3). Concluiu-se que para cáries oclusais o DIAGNOdent apresentou melhor
resultado que o MEC. Portanto o instrumento a laser pode ser um instrumento de valor para
monitorar longitudinalmente as caries e para avaliar o resultado de intervenções preventivas.
Shi et al. (2000) compararam o uso do DIAGNOdent com a radiografia interproximal
em relação à precisão no diagnóstico de cárie oclusal. Um total de 76 molares e pré-molares
extraídos foram medidos pelos dois métodos num intervalo de 2 semanas. Foram usados filmes
convencionais. A microrradiografia foi usada para validação. Uma excelente reprodutibilidade
(0,97 e 0,96) quando o dente estava Amido ou seco, foi encontrada para o DIAGNOdent. A
precisão do diagnóstico feito pelo DIAGNOdent foi significativamente melhor que a radiografia
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(p<0,001). Concluiu-se que a performance no diagnóstico para detecção de lesões de cárie oclusal
foi melhor para o DIAGNOdent quando comparado com a radiografia interproximal.
Wong et al. (2000) avaliaram o uso do DIAGNOdent e da inspeção visual e tátil
(exame clinico) para detectar cárie em dentes extraídos. 0 exame histológico foi usado para
validação. 0 exame clinico e a laser foram efetivos na detecção de fissuras higidas. Com lesões
incipientes de esmalte o exame clinico foi de 86% com sobretratamento de 14% dos dentes. 0
DIAGNOdent resultou em 77% de precisão e 23% de sobretratamento. Para lesões em dentina o
exame clinico foi correto em 22%, e o DIAGNOdent foi correto em somente 14%. Em cáries
mais profundas o exame clinico teve precisão de 50% e o DIAGNOdent foi de 38%. Neste estudo
o exame clinico de cáries correspondeu melhor com a histologia que o DIAGNOdent.
Costa et al. (2000a) avaliaram, in vitro, o desempenho do DIAGNOdent para
detecção de caries incipientes, comparando com três métodos comumente usados: inspeção
visual, radiografia interproximal convencional e radiografia digital com sensor CCD. Foram
selecionados 50 dentes permanentes recém-extraídos, higidos ou com suspeita de cárie oclusal.
Após a profilaxia, os dentes foram examinados por 2 dentistas calibrados, as radiografias foram
realizadas com a técnica do cone longo e avaliados com negatoscópio e lupa. Para as radiografias
digitais utilizou-se o aumento da imagem e a inversão da tonalidade. 0 exame histológico foi
usado como padrão-ouro. De acordo com os resultados encontrados neste trabalho

o

DIAGNOdent apresentou uma ótima reprodutibilidade intra e interexaminadores (valores acima
de 0,87). Encontraram-se altos valores de sensibilidade, especificidade, valor prognóstico
positivo e negativo para esmalte e para dentina com o DIAGNOdent.
Sheehy et al. (2000) compararam a fluorescência a laser (DIAGNOdent) com a
inspeção visual em um estudo, in vivo, para o diagnóstico de cárie oclusal. Em 137 crianças
foram examinados 105 primeiros molares inferiores e 32 primeiros molares superiores. Neste
estudo mostrou-se que a fluorescência a laser detecta a desmineralização e hipomineralização.
mas não pode diagnosticar a atividade da lesão, devendo ser usado juntamente com a inspeção
visual.

O DIAGNOdent possui uma sonda que deve ser posicionada perpendicular aos sítios
e em contato direto, seguindo rigorosamente as orientações contidas no manual do fabricante. Um
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ponto bastante critico, percebido durante a realização do exame foi a sensibilidade exacerbada da
ponteira, sendo sujeito a alterações na escala de valores numéricos, quando da execução de um
pequeno movimento e/ou inclinação da mesma. Este aspecto deve ser analisado, pois um
aparelho que se propõe a ser preciso não deveria apresentar essas variáveis que podem induzir a
um erro de diagnóstico. Outro ponto, é que o examinador que faz uso da ponteira, não tem
condições de anotar juntamente com o seu uso, ficando delegado a uma segunda pessoa a
responsabilidade da anotação do valor numérico evidenciado no visor do aparelho. Deve-se levar
em conta que a presença de pigmentação na superficie oclusal induz a um diagnóstico incorreto.
(GRANVILLE-GARCIA et al. 2000)
Granville-Garcia et al. (2000) avaliaram a validade e a reprodutibilidade dos métodos
visual, radiográfico interproximal e o laser de diodo DIAGNOdent, no diagnóstico de cárie. Três
examinadores não-calibrados examinaram 87 sítios na superfície oclusal de 69 molares deciduos.
Para a maioria dos examinadores a inspeção visual apresentou sensibilidade e precisão maiores
que os demais métodos, e especificidade foi menor que o exame radiográfico e o laser de diodo.
A radiografia apresentou menores valores de sensibilidade e precisão, e maior especificidade que
os outros métodos. 0 laser de diodo teve sensibilidade maior que a radiografia, porém apresentou
um número maior de diagnósticos falsos-positivos. A reprodutibilidade dos testes mostrou grande
variação, tendo-se considerado sua concordância de baixa A. boa.
Tonioli et al. (2000) compararam 6 métodos de diagnóstico de cárie oclusal, a
inspeção visual (IV); inspeção visual e radiografia interproximal (VX); inspeção visual, tátil e
radiografia interproximal (VTX); microscópio Global Protege 10X (M); corante evidenciador de
cárie (C); fluorescência a laser de diodo (LFD). Três examinadores avaliaram 5 locais em cada
superfície oclusal. Os dentes foram seccionados e examinados histologicamente para validação
do teste. 0 coeficiente de correlação Spearman, para os grupos de diagnóstico em ordem
decrescente foi: LDF=0,54; VX=0,47; VTX=0,45; IV=0,42; M=0,41; C=0,30. Todos os grupos
foram significativos para p<0,0001; exceto

o grupo 5 p<0,0002. A sensibilidade e

especificidade de diagnóstico foram respectivamente: IV=0,38

e 0,90; VX=0,46 e 0,90;

VTX=0,42 e 0,86; M=0,54 e 0,79; C=0,61 e 0,60. A inspeção visual e inspeção visual com a
radiografia mostraram grande especificidade para a detecção de caries oclusais. Embora o corante
mostrasse alta sensibilidade apresentou baixa especificidade. Estudos futuros são necessários para
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leituras de sensibilidade e especificidade para o laser de diodo. Entretanto baseado no coeficiente
de correlação Spearman, o laser de diodo poderia ser usado como adjunto no diagnóstico de cárie
oclusal.
Summitt et al. (2000) compararam 4 métodos de diagnóstico de cárie em dentina, nas
fissuras oclusais e o exame histológico foi usado como padrão-ouro. Foram usados 20 molares
sem evidenciação de cárie em dentina. Os métodos de diagnóstico usados foram a radiografia,
fluorescência a laser (DIAGNOdent), sonda exploradora número 23 e corante evidenciador de
cárie (Cari-D-Tect). O corante foi usado por 10 segundos; o dente foi lavado e seco, onde o dente
ficou manchado foi considerado a presença de dentina desmineralizada. A sonda exploradora foi
o último método utilizado. A especificidade e sensibilidade foram respectivamente: radiografia
(0,79 e 1,00); sonda exploradora (0,87 e 0,75); corante evidenciador de cárie (0,80 e 0,60) e
fluorescência a laser (1,0 e 0,90). Concluiu-se que a fluorescência a laser e a radiografia
mostraram maior precisão nas informações. O corante evidenciador de cárie apresentou a menor
precisão.
Pereira et al. (2000a) avaliaram, in vitro, a inspeção visual (IV), o Monitor Eletrônico
de Cárie (MEC) e a fluorescência a laser (DIAGNOdent) para o diagnóstico de cáries oclusais, e
sua reprodutibilidade inter e intra-examinador. Foram examinados 230 sítios oclusais em 102
dentes extraídos, 2 examinadores fizeram as medições. Os valores de reprodutibilidade foram de
0,95 e 0,75 para o DIAGNOdent; 0,83 e 0,93 para MEC e para a IV 0,28 e 0,67. A
reprodutibilidade interexaminador mostrou valores de 0,97 e 0,57 para o DIAGNOdent e MEC
respectivamente e 0,44 para IV. A correlação entre DIAGNOdent e IV foi de 0,25 e 0,16 para
ambos os examinadores. A correlação entre DIAGNOdent e o MEC foi 0,13 e 0,17. Concluiu-se
que a reprodutibilidade do DIAGNOdent e MEC foram excelentes, mas a correlação do
DIAGNOdent com o outro método (IV) foi baixa.
Curvéllo et al. (2000) compararam a inspeção visual e o DIAGNOdent para o
diagnóstico de cárie oclusal incipiente. Foram examinados 240 locais em 30 molares extraídos.
Após o exame com o DIAGNOdent e a inspeção visual, os dentes foram examinados com a
abertura das fissuras com uma broca esférica 1/4 pra se fazer a inspeção visual -tátil. Concluiu-se
que a inspeção visual foi capaz de identificar 75% de leões cariosas e 86% de áreas não cariosas.
O DIAGNOdent diagnosticou apenas 43% das lesões de cárie, mas apresentou alta especificidade
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(87%), sugerindo que é um método adequado para o diagnóstico de superficies oclusais
saudáveis.
Attrill et al. (2000) compararam a precisão e reprodutibilidade de três métodos de
diagnóstico de cárie oclusal, o DIAGNOdent , a radiografia interproximal e a inspeção visual.
Cinqüenta e oito superficies oclusais de primeiros molares foram examinadas, in vitro, por dois
examinadores usando cada um dos métodos. Os resultados foram comparados com o padrão-ouro
do exame histológico. Concluiu-se que o DIAGNOdent foi o mais preciso dos métodos testados
para detecção de dentina oclusal cariada em dente deciduos. Estas diferenças não foram
significantes estatisticamente em relação à inspeção visual, portanto com treinamento visual

o

diagnóstico pode ser preciso, sem a necessidade de um equipamento adicional.
Ando et al. (2001) avaliaram a influência da espessura do esmalte, na quantificação
de mancha branca, usando-se o sistema quantitativo de fluorescência a laser (QLF). Os espécimes
foram divididos em dois grupos, um com desmineralização por 48 horas

e outro com

desmineralização por 96 horas. A microrradiografia transversa foi usada para validação.
Concluiu-se que a intensidade da fluorescência depende da espessura do esmalte para lesões de
mesmo tamanho, com a fluorescência aumentando quando a espessura é diminuída. A
intensidade de fluorescência não foi afetada pela espessura da dentina.
0 laser DIAGNOdent (Kayo do Brasil), compõe-se de uma caixa de comando,
geradora de laser de diodo, que proporciona uma luz pulsante de um comprimento de onda
definido. Sua utilização baseia-se na emissão do laser sobre superficies em que se deseja avaliar
alterações, com o auxilio de uma peça de mão que acompanha o aparelho. Essa luz ao encontrar a
superficie é refletida, e se houver alterações teciduais a reflexão será comprometida, alterando o
comprimento de onda da luz refletida. 0 aparelho ao receber esta reflexão, com comprimento de
onda diferente, traduz isto como sendo uma superficie fotoalterada, ou seja, o tecido dental se
apresenta alterado. Isto é mostrado na forma de valores numéricos e sinais acústicos, sendo que o
comprimento de onda é então avaliado por um sistema eletrônico dentro da unidade controle do
aparelho. As vantagens do laser diodo são: a) ausência de perigo para o paciente e o profissional;
b) possibilidade de inspecionar a face oclusal sem o uso da sonda exploradora; c) possibilidade de
estimar a profundidade da lesão; d) detecção de lesões em esmalte em estagio inicial; e)
diagnóstico em areas de fissuras; f) monitoramento de cáries e g) é um método não invasivo. As
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desvantagens são: a) não faz diferenciação entre lesões ativas e inativas; b) não faz diferenciação
entre a carie e os defeitos congênitos de formação dos dentes; c) não detecta caries secundárias
abaixo de restaurações metálicas; d) possui um custo elevado. (FERREIRA et al. 2001)
Chesters et al. (2001) investigaram a relação entre o Monitor Eletrônico de Cade III
(MEC III), a inspeção visual e o DIAGNOdent para a detecção, in vivo, de cárie na superficie
oclusal. Para a analise com exame visual foram marcadas as superficies que se mostravam
higidas, com mancha branca e mancha marrom, esmalte cavitado ou dentina cavitada. 0 MEC III
e DIAGNOdent mostraram leituras significativas quando se utilizaram 7 segundos mais que 6; 5
e 4 segundos. Os dentes inferiores obtiveram mais acertos que os superiores. 0 MEC III obteve
menor valor quando o dente apresentava manchamento marrom, do que comparado ao dente
higido, ou com mancha branca, embora não tenha sido uma diferença significativa. Concluiu-se
que o MEC III e o DIAGNOdent parecem apresentarem resultados diferentes dependendo do tipo
dente a ser examinado.
Heinrich et al. (2001) avaliaram num estudo, in vivo, a inspeção visual, a radiografia
interproximal e a fluorescência a laser (DIAGNOdent) para o diagnóstico oclusal. Os resultados
de sensibilidade, especificidade e precisão foram respectivamente: inspeção visual (0,21; 1,00 e
0,29); radiografia interproximal (0,60; 0,89 e 0,62) e DIAGNOdent (0,92; 0,55 e 0,89). A
inspeção visual levou a uma grande subestimaçã'o nas lesões de carie oclusal, tanto que, o uso
adicional de outro método de diagnóstico é recomendado para um diagnóstico mais eficiente.
Concluiu-se que o DIAGNOdent pode ser um instrumento potencial para a detecção de cárie
oclusal.
Higham et al. (2001) afirmaram que a QLF (fluorescência quantitativa a laser), é uma
técnica não destrutiva que tem sido utilizada para monitorar longitudinalmente a progressão da
dissolução em lesões cariosas incipientes. Num estudo, in vitro, os autores examinaram os
mesmos 13 dentes molares num período de 156 horas, onde os dentes eram expostos à solução
ácida. As leituras de QLF foram feitas a cada 12 horas das 156. Através deste estudo concluiu-se
que o QLF pode detectar e monitorar longitudinalmente as lesões em esmalte incipiente.
Amaechi et al. (2001) fizeram um estudo para determinar o efeito da lesão manchada
e a variação do tamanho da lesão, na avaliação e determinação de lesões incipientes no esmalte
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utilizando-se a fluorescência quantitativa a laser (QLF). Para lesões com mancha foram criadas
caries artificiais em 15 dentes que foram quantificados em duas condições diferentes: lesões sem
manchas e manchadas com chá. Em relação ao tamanho da lesão, cada lesão artificial foi
produzida nos 15 dentes, que foram quantificadas pelo QLF com distancia focal de 50, 52, 56, 58
e 60 mm. Concluiu-se que as lesões manchadas podem afetar a confiabilidade do QLF para
monitorar as lesões em situações clinicas. Em relação à distancia focal da sonda, as variações
imperceptíveis no tamanho da lesão não afetam a reprodutibilidade nos dados de QLF.
Ferreira et al. (2001) avaliaram a eficiência do DIAGNOdent como auxiliar na
detecção de processos de cárie. Quarenta dentes extraídos eram considerados cariados quando o
mostrador do aparelho, ultrapassava o valor cinco e alcançava valores iguais ou superiores ao
seis, emitindo um sinal sonoro, indicando presença de tecido dental fotoalterado. Analisando os
resultados neste trabalho, in vitro, observou-se a alta capacidade que o aparelho possui para a
detecção de tecidos alterados e conseqüentemente, com grandes possibilidades de auxiliar na
detecção precoce de lesões cariosas. 0 aparelho não foi capaz de indicar a profundidade das
lesões cariosas, porém, mostrou alta fidelidade na detecção de pontos de carie, lesões extensas e
mancha branca. E um aparelho recente no mercado, não se têm trabalhos que possam ser
comparados os resultados em longo prazo, mas pode se afirmar que é um aparelho útil quando é
usado conforme as instruções do fabricante.
Costa et al. (2001) avaliaram, in vivo, o desempenho do laser de diodo DIAGNOdent,
comparando com outros dois métodos muito utilizados: a inspeção visual e a radiografia
interproximal. Foram selecionados 264 dentes higidos ou com suspeita de lesão de carie oclusal
de 26 pacientes entre 8 a 12 anos. Após a profilaxia, os dentes foram examinados por 2
examinadores. A inspeção visual e as medidas com o laser foram realizadas em condições
padronizadas. As radiografias foram avaliadas no negatoscópio e com lupa. 0 preparo cavitario
serviu como validação do estudo. Os resultados para o DIAGNOdent foram para sensibilidade
(esmalte 84,2% e dentina 93,4%); para especificidade (esmalte 86,6% e dentina 75,6%); e para o
valor prognóstico positivo (esmalte 32%

e dentina 63,9%). Na reprodutibilidade intra-

examinador (teste Mc Nemar) o DIAGNOdent mostrou resultado satisfatório (76,43%),
entretanto pelo coeficiente Kappa, obteve valor regular (60%). Concluiu-se que o DIAGNOdent
pode ser utilizado como método complementar no diagnóstico de caries oclusais.
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Souza et al. (2001) num estudo, in vitro, avaliaram em molares deciduos, a
capacidade de diagnóstico de lesões de cárie em superficies oclusais, por meio da associação de
diferentes métodos de diagnóstico: a radiografia interproximal convencional (RX), inspeção
visual (IV) e fluorescência a laser (FL) com o DIAGNOdent. Foram utilizados para esse estudo
47 molares, todos os dentes foram radiografados. Realizaram-se os exames dois a dois e no
último associou-se todos os exames, sendo estes realizados por um único examinador
previamente calibrado. A validação foi conseguida através do exame histológico. Houve uma boa
capacidade do diagnóstico na presença de lesão cariosa, porém no que se refere a escolha de um
tratamento, os métodos podem confundir. Os valores expressos em sensibilidade, especificidade e
Kappa foram respectivamente: IV + FL: 0,62; 0,61 e 0,15. IV + RX: 0,67; 0,62 e 0,19. IV + FL +
RX: 0,61; 0,65 e 0,23. Baseando-se nos resultados obtidos concluiu-se que é necessário realizar
as associações para um diagnóstico mais preciso, porém deve-se conhecer bem os exames
empregados para não ser realizado um sobretratamento da lesão.
Pereira et al. (2001b) compararam a reprodutibilidade e a precisão de alguns métodos
de diagnóstico de carie. Três examinadores foram calibrados para examinar 96 dentes. 0 exame
histológico foi utilizado para validação dos resultados. Foram comparados a inspeção visual,
exame radiográfico, estes dois métodos combinados, MEC e DIAGNOdent. A concordância
intra-examinador foi substancial para todos os métodos. A concordância interexaminador foi
geralmente de baixa à moderada. Os valores de sensibilidade variaram de 0,20 a 0,94. Todos os
valores de especificidade foram maiores que 0,74; exceto os valores do exame radiográfico.
Concluiu-se que a reprodutibilidade para todos os métodos foi aceitável enquanto que o
DIAGNOdent, o método combinado e as recomendações de tratamento efetuadas pelos
examinadores, baseadas na percepção da profundidade da lesão, mostraram ser mais confiáveis.
Valera et al. (2001) num estudo compararam dois métodos de diagnóstico de lesões
cariosas na superficie oclusa!, o exame radiográfico e o DIAGNOdent. Foram analisados 76
dentes molares permanentes extraídos de pacientes com idade de 18 e 50 anos. Após a profilaxia
prévia, cada dente foi submetido aos dois métodos de diagnóstico. A primeira análise deste
estudo foi o cálculo do coeficiente de concordância Kappa, entre o teste para cárie oclusal por
meio do raio X, que foi o padrão-ouro neste estudo, e o teste com o DIAGNOdent. Os resultados
obtidos pelo DIAGNOdent foram de 100% para a sensibilidade; 14,8% para especificidade;

78

32,4% para o valor prognóstico positivo; 100% para o valor prognóstico negativo e 39,5% para a
precisão. Concluiu-se que devido aos baixos valores encontrados para especificidade, valor
prognóstico positivo e precisão, quando se utilizou o raio X como padrão-ouro, não se obteve
segurança para sua utilização, pois, na literatura quando é utilizado o teste histológico como
padrão-ouro, a sensibilidade, a especificidade e o valor prognóstico positivo obtidos são altos.

3.3.3.2.11 Microscópio cirúrgico
Muitos profissionais adotaram o uso de lupas de aumento para os procedimentos
odontológicos. 0 desejo de melhorar o controle sobre o aumento e a iluminação, durante os
procedimentos odontológicos, introduziu uma variedade de microscópios cirúrgicos. 0 uso do
microscópio cirúrgico para diagnósticos rotineiros e procedimentos restauradores oferece ao
operador um instrumento que melhora o nível de precisão, além de padrões e diretrizes
aceitáveis. 0 uso do microscópio assistido de precisão (MAP), na odontologia, não oferece
somente uma variada opção de aumentos, mas também, controle da iluminação coaxial para um
campo visual sem sombra. Permite também ao dentista e ao auxiliar, trabalharem em perfeito
acordo, um com o outro, uma vez que eles compartilham o mesmo acesso visual enquanto está
sendo realizado o procedimento. Na odontologia, o MAP representa uma nova tecnologia,
enfatizando a informação visual, mais que a palpável. Ainda que a curva de aprendizagem possa
ser extensa e dificil, os autores acreditam que os beneficios clínicos na odontologia são valiosos.
Mais estudos deve ser feitos para o uso do microscópio na odontologia geral. (FRIEDMAN et al.
1998).
Friedman et al. (1999) afirmam que o microscópio é a combinação de melhor visão,
melhor postura e melhor exame completo, porque permite a inspeção visual, não somente da
cavidade oral, mas também de cada dente.
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3.3.3.2.12 Ressonância magnética.
Lloyd et al. (1997) apresentam a micro-imagem por ressonância magnética (MRM)
como um método que it'd fornecer informações não fornecidas por outros métodos de
investigação, sobre o local, extensão e estrutura das lesões cariosas. Apesar do MRM não poder
ser atualmente encarado como um procedimento clinico de rotina, o seu uso como meio de
detecção de mudanças iniciais nos tecidos duros, in vitro, irá contribuir para a busca de um
método de diagnóstico simples, objetivo, c,onfidvel e barato. A radiografia tradicional ainda é a
técnica de escolha na obtenção de imagens para o diagnóstico oral e maxilofacial, mas a imagem
de ressonância magnética (MRI) tem mostrado valor significativo. Para doenças dos tecidos
dentais mineralizados, como a cárie, a detecção de mudanças, principalmente incipientes, tem
importância considerável. No entanto, tais mudanças estão abaixo do limite de detecção do
instrumental clinico da MRI. A MRM é um aperfeiçoamento da MRI e o desenvolvimento da
ressonância magnética nuclear (NMR). Na MRI o campo magnético é menor que na MRM e o
diâmetro da MRM é menor, sendo que sua resolução é melhorada. A MRM é uma técnica não
invasiva. A MRM pode ser considerada como uma formação de imagem "liquida", ou seja,
átomos de hidrogênio com um grau de mobilidade, formam a imagem. Em 1988 Chudeck e Kuhn
mostraram ser possível pela MRM obter a imagem da câmara pulpar do dente, não sendo
possível imagem de tecidos mineralizados. Com modificações na técnica, encapsulando o dente
num material de impressão de silicone elastomérico, pode-se eliminar a distorção da imagem. 0
contorno externo do dente pode ser visto e a dissecação do dente é evitada, permitindo
experimentos de aquisição de dados. A correlação de uma porção da imagem MRM com a secção
histológica convencional mostrou boa correlação. As estruturas obtidas no corte histológico são
reproduzidas pela MRM. Um estudo piloto mostrou que a formação de imagens de lesão de
mancha branca e marrom é possível. Por razões de segurança e ética (campo magnético e campo
gradiente muito fortes seriam aplicadas ao paciente), o uso do MRM não é aceitável nos dias de
hoje, mas pode fornecer à ciência odontológica, informações valiosas sendo utilizado como
padrão-ouro na busca de um método de diagnóstico de carie simples, objetivo, confidvel e não
invasivo. Na MRM, os dentes não são seccionados como no exame histológico; a MRM tem a
capacidade de ser armazenada digitalmente, qualquer secção e em qualquer direção pode ser
realizada. Em muitos aspectos, o valor do exame histológico convencional pode ser melhorado se
for seguido da MRM. A MRM tem a capacidade de produzir imagens tridimensionais de alta
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resolução na morfologia interna e externa do dente. As lesões cariosas aparecem com
configuração tridimensional. A extensão das lesões cariosas e sua relação com as outras

estruturas dentais podem ser vistas. Muitos estudos ainda são necessários.
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4 DISCUSSÃO

Um diagnóstico adequado permite ao dentista uma abordagem mais precisa, pois
assim saberá o grau de comprometimento da estrutura dental afetada. É necessário ressaltar que
lesões ativas em esmalte e dentina poderão ser paralisadas quando o fator etiológico for
removido. (BURNETT et al. 2000)
0 sucesso de um plano de tratamento, que visa o controle da progressão da lesão de
cárie sem tratamento cirúrgico, depende grandemente do conhecimento do dentista sobre a
doença, e como essas informações são utilizadas em beneficio do paciente. (THYSTRUP et al.
apud PEREIRA et al. 2000b). 0 processo de diagnóstico deve ir muito além do mero
conhecimento dos sintomas da doença, com a observação clinica e radiográfica das lesões.
Também a interpretação e o ótimo uso das informações diagnosticas dependem, do conhecimento
das propriedades dos métodos de diagnóstico usados e, das características da população em que
os métodos são aplicados. (GRONDAHL, 1988)
Quanto maior a severidade da doença mais fácil é chegar à exatidão no diagnóstico.
Isto porque a severidade traz consigo mais sintomas que auxiliam no diagnóstico. Um correto
diagnóstico estabelece condições para um tratamento correto. A partir de 1988, a Comissão de
Saúde bucal, Investigação e Epidemiologia da Federação Internacional, recomendam que, as
investigações sobre cárie se apóiem nos métodos de investigação de risco, tipo biológico e
bioquímico. (AMERISE et al. 1999). Portanto para o diagnóstico da doença é necessário um
conjunto de resultados, com os quais classificamos a ausência ou a presença da doença e sua
gravidade. (BASTOS et al. 2000).
Muitos estudos em populações adultas indicam que a experiência de cárie passada, o
nível de fluxo salivar, o acúmulo visível de placa, a quantidade de S. mutans e Lactobacillus
presentes na saliva, hábitos alimentares, exposição em longo prazo à água fluoretada, medicações
utilizadas, saúde geral do indivíduo, são todos fatores de risco. Outros fatores de risco possíveis
incluem a capacidade tampão da saliva, número de dentes presentes, sangramento da gengiva
com a sondagem e o hábito de fumar. Alguns destes fatores ou suas combinações podem ser
usados para dividir populações em grupos de alto ou baixo risco A. cárie, com o propósito
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experimental, ou para serviços preventivos especiais. Entretanto, o prognóstico preciso do risco
carie nos indivíduos é ainda uma ciência inexata. (BURGUES, 1995)
Até o presente momento nenhum método disponível preenche completamente os
requisitos para o diagnóstico de carie oclusal. 0 uso da fluorescência a laser é o mais promissor.
No entanto, a interpretação correta e a utilização adequada das informações, dependem do
conhecimento dos métodos para selecionar o que é mais indicado àquele sitio especifico. Deve-se
lembrar que para o paciente a obtenção de diagnóstico falso-positivo pode levar ao tratamento
operatório desnecessário, havendo seqUelas com a remoção de estrutura dental sadia, como
também implicações sob o ponto de vista econômico e a utilização inadequada de recursos
humanos. Com o diagnóstico falso-negativo, com base no conhecimento da progressão da lesão,
a não detecção da lesão se for superficial, não progrediria para uma lesão profunda em dentina
nos períodos de reconsulta, desde que o paciente tenha sido instruido e motivado para cuidados
sobre a saúde bucal. Mas se for profunda em dentina pode levar ao comprometimento pulpar,
especialmente se houver lesões "ocultas" na superficie oclusal. A concordância de diagnóstico
entre diferentes examinadores mesmo calibrados particularmente na superficie oclusal é baixa.
Esta variação parece ser devido diferenças individuais tanto nos critérios de investigação da
lesão; de identificação das condições dessa lesão como na seleção do tipo de intervenção
necessária. Existindo a necessidade de reavaliar a forma como os professores ensinam o
procedimento de diagnóstico da lesão de cárie nas faculdades e o comportamento que esperam de
seus alunos, futuros profissionais. Como a determinação do diagnóstico está diretamente
relacionada a seleção do tratamento, esta grande variação entre os examinadores somada
efetividade dos métodos existentes, nos mostra que devemos ser cautelosos na escolha de
tratamentos radicais para lesões de caries. Neste contexto destaca-se a importância de orientação
e motivação do paciente para o cuidado com a higiene bucal e pratica rotineira de observação
clinica longitudinal documentada. Finalmente se chama a atenção para que, se uma lesão é
diagnosticada, não significa simplesmente que este sitio tem carie, mas que o ambiente bucal
deste indivíduo favoreceu o desenvolvimento da doença e se sabemos que o tempo entre a
irrupção e a oclusão funcional é o mais importante período para manter a integridade do dente.
Entendemos que o melhor é adotar medidas baseadas no risco individual, buscando evitar a
instalação da doença cárie dental. (ROMANO, 1996)
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Deveríamos achar formas melhores e mais inteligentes de usar os métodos existentes,
enquanto se desenvolvem aparelhos novos, mais precisos e apropriados. Existem algumas
perguntas adicionais de pesquisa que devem ser utilizadas para aumentar a saúde oral. Para
levantamentos efetivos de risco de cárie para grupos de diferentes idades

é necessário a

identificação do alto risco, exploração de novas tecnologias biológicas, combinadas com
indicadores sócio-econômico e médico; numa avaliação das múltiplas camadas com métodos
microbiológicos e químicos da saliva. Para a atividade e monitoramento, os testes para indicar
níveis atuais de atividade de cárie que ajudem a monitorar o comportamento da lesão. A
implementação do conhecimento de pesquisa. A aceitação de pesquisa acadêmica de um método
novo e o uso profissional do método é um processo imprevisível. Existem também indicadores de
que alguns dentistas têm um entendimento limitado das estruturas da lesão de cárie e isto pode
afetar no diagnóstico e planejamento do tratamento. Esses problemas serão superados se dois
programas paralelos educacionais efetivos forem colocados em prática para atualizar os dentistas
com conhecimentos ultrapassados e estudantes que em algum lugar estão recebendo ensino
inadequado nesta área subjetiva. (PITTS, 1997a)
0 principal dilema no diagnóstico é que os sinais clínicos de cárie estão associados
com a doença bem estabelecida, e muitas vezes, aparecem anos após o seu inicio. É óbvio que os
melhores métodos clínicos de diagnóstico para a detecção precoce dos sinais de cárie iriam
aumentar o potencial das intervenções não invasivas. A cárie teve uma drástica redução nos
países industrializados. A maioria dos autores concorda que o uso de dentifrícios fluoretados foi a
maior razAo para este declínio. Mas é preciso lembrar também que as mudanças nos critérios de
diagnóstico, mudanças nos padrões de consumo de açúcar, uso de antibióticos, maior higiene oral
e a variação cíclica natural são razões possíveis para o declínio de cárie na população. (SHEEHY
et al. 2000)
Na presença do flúor, as lesões de cárie começaram a progredir muito mais
lentamente e a cavitação começou a ocorrer muito mais tarde do que na época de alta prevalência
de cáries. O diagnóstico de lesões cariosas agora esta a caminho de servir como guia para o
planejamento de um tratamento preventivo. Por exemplo, o diagnóstico precoce de lesões de
cáries oclusais serve como previsão para o ataque de cáries nas superficies proximais.
(VERDONSCHOT et al. 1999)
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Estudos mostram que o atendimento odontológico foi pouco importante em explicar o
recente declínio de cáries em crianças de 5 a 12 anos de idade. A contribuição mais importante
deste atendimento foi a mudança no diagnóstico e nos critérios de tratamento. Estudos avaliaram
que a experiência total de cáries foi semelhante tanto em pacientes com visitas regulares ou não,
ao dentista. 0 fato de pacientes que freqüentam semestralmente o dentista, apresentarem mais
restaurações e "cáries" que aqueles que consultam mais esporadicamente, pode indicar o acúmulo
de diagnósticos incorretos e sobretratamentos. Uma pesquisa demonstrou que as mulheres
visitam mais o dentista que os homens, mas mesmo assim perdem seus dentes mais cedo, apesar
de terem indices menores de cárie e doença periodontal que os homens. (SILVA et al. 1995).
Estas informações merecem uma reflexão quanto à conduta dos profissionais

e seus

conhecimentos. Estudos mostraram muitas diferenças no diagnóstico e decisão de tratamento
entre os cirurgiões-dentistas. (PEREIRA et al. 2000b); (SUMMIT et al. 2000);
(VERDONSCHOT et al. 1999). Na maioria dos estudos encontrados, ao se comparar as decisões
de diagnóstico e tratamento, encontrou-se baixa concordância. O que põe em evidência a
necessidade de uma maior calibração por parte dos examinadores. (AMERISE et al. 1999). Num
estudo, feito por Louvain et al. (2001), mostrou-se que a maioria dos cirurgiões-dentistas
desconhece as mudanças ocorridas na filosofia de promoção de saúde. No intuito de se planejar o
tratamento mais adequado para o paciente, os profissionais necessitam de melhores informações
em relação aos critérios atuais de diagnóstico de cárie oclusal.
A cárie é um processo lento, e a precisão do diagnóstico de pequenas lesões em
termos quantitativos dependerá da apropriada continuação do desenvolvimento de técnicas que
suplementam o exame clinico visual. Estudos suplementares são requeridos para fornecer dados
atualizados do progresso da lesão de cárie oclusal. 0 desenvolvimento de métodos para
determinar se a lesão de cárie é estável ou progressiva, é uma prioridade na pesquisa de cárie. Um
método que determine a severidade em termos de progressão estimada sera importantíssimo.
Avaliando e prognosticando a mudança dinâmica das lesões, dentro do meio ambiente oral é
provável uma aproximação multifacetada, incorporando outros parâmetros como composição da
placa bacteriana e a conduta dietética. A cárie continua sendo um processo de doença que afeta
muitos indivíduos e a mudança em sua apresentação morfológica está consolidando novas
mudanças para epidemiologistas e do mesmo modo para os dentistas. (PINE et al. 1996)
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A alta prevalência de cárie na superfície oclusal ocorre devido a sua conformação
anatômica e às irregularidades das cicatriculas e fissuras que permitem a retenção de placa
bacteriana. (VIEIRA et al. 1996). 0 diagnóstico de lesões cariosas na superfície oclusal é
problemático devido a três aspectos. Em primeiro lugar, a dificuldade de reconhecimento da
presença da lesão, devido à complexidade anatômica da superfície oclusal. Em segundo lugar, a
mudança no padrão de desenvolvimento da doença: diminuição da prevalência, evolução mais
lenta das lesões, associada a uma manifestação tardia das cavitações e a crescente freqüência de
lesões paralisadas, tanto em esmalte como em dentina. Podendo acarretar o aumento de
diagnósticos falsos-positivos. Em terceiro lugar, o aparecimento de lesões em dentina, sob um
esmalte dental aparentemente normal, que vem ocorrendo em aproximadamente 10% das
superfícies diagnosticadas como sadias, a chamada cárie "oculta", reforçando a limitação no
diagnóstico baseado somente na observação clinica. (PEREIRA et al. 2001a). A ênfase centrada
no fenômeno de cárie "oculta" reflete provavelmente a importância que a cárie oclusal agora
assume em uma população com prevalência de cárie mais baixa. (RICKETTS et al. 1997e)
Em meados dos anos 70, os resultados de esforços na Area da saúde bucal, tornaramse visíveis com o declínio na prevalência de cárie em crianças. Este declínio continuou até os
anos 90. No entanto, expressou-se recentemente certa preocupação ao fato das caries em crianças
de 5 a 6 anos, onde a prevalência é baixa, estarem se estabilizando em vez de continuarem a
declinar. Os dentifrícios fluoretados são aceitos como o fator mais importante no declínio das
cáries. É interessante ressaltar que a redução nas cáries não ocorre uniformemente por todas as
superficies. A redução é maior nas superfícies lisas livres, seguida das proximais. Isto significa
que a maioria das lesões cariosas em crianças hoje, está localizada na superfície oclusal. Hi
molares, onde a lesão oclusal na dentina é mascarada pelo esmalte aparentemente intacto, mas
numa radiografia interproximal é possível se visualizar uma radiolucidez na dentina oclusal.
Essas lesões são chamadas na literatura como cárie "oculta", "cárie de cogumelo". É importante
que o dentista interprete as informações disponíveis de modo correto. Deve estar ciente da
possibilidade de se enganar clinicamente, até mesmo pequenos sinais na superfície oclusal podem
representar cárie em dentina. A existência da cárie "oculta" tem sido apoiada por seis estudos
clínicos, onde pesquisadores examinaram radiografias de dentes com superficies oclusais
consideradas intactas, e encontraram a presença de uma area radiolúcida escura, sutil e difusa,
posicionada na dentina, abaixo da fissura oclusal. (RICKETTS et al. 1997a). Este fenômeno tem
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sido atribuído ao aumento da ingestão de flúor, que torna o esmalte mais resistente as caries, e
obscurece a propagação da lesão na dentina. Alguns autores (Ricketts et al. 1997a; Weerheijm et
al. 1997a; Weerheijm 1997b); colocam em dúvida o fato de ser o flúor o grande causador da
cárie "oculta", embora todos concordem que realmente o flúor torna o esmalte mais resistente. 0
que os autores afirmaram é a impossibilidade de se pesquisar um grupo de pessoas que nunca
tenham tido qualquer contato com algum tipo de fluoreto, pois o efeito da aplicação tópica de
flúor ou a interação de fontes diferentes de flúor, como por exemplo, no creme dental, não podem
ser avaliados. Também há informações que desde a época de Black, 1908 e de Hyatt, 1931, estes
autores já comentavam sobre a presença de lesões que progrediam na base da fissura, sem darem
evidências clinicas de sua presença. Portanto a cárie "oculta" não é um "fenômeno" novo. 0 mais
importante é saber que este tipo de lesão ocorre e que por isso o exame de diagnóstico deve ser
executado minuciosamente, para que nenhuma informação passe desapercebida pelo profissional,
pois nem sempre a aparência mostra a realidade da situação.
Existem métodos de diagnóstico invasivos e não invasivos. Os métodos invasivos são
feitos as custas de perda de estrutura dental, mesmo que em pequenas proporções, e estes não são
os métodos mais indicados. Pois o diagnóstico e tratamento das lesões de cárie estão passando
por uma mudança de paradigma, onde frente A. dúvida no diagnóstico, hoje a conduta é "prevenir,
esperar e reavaliar"; e não instituir de imediato um diagnóstico e tratamento de miter
irreversível. Existem os métodos de diagnóstico não invasivos que se baseiam na exploração das
propriedades fisicas inerentes à lesão , não promovendo perda de estrutura dental. Sao vários os
métodos não invasivos que são utilizados pelos profissionais, e muitos estudos são feitos para se
encontrar o método ideal. É importante sabermos que o método de diagnóstico ideal deve ser não
invasivo, preciso, simples, sensível, especifico, confidvel, ter boa reprodutibilidade e um custo
acessível.
Os métodos não invasivos, sensitivos e quantitativos para o diagnóstico clinico de
caries dão novas possibilidades para pesquisa, assim como para a pratica clinica. Tais métodos
permitem ao dentista registrar e monitorar os resultados dos seus esforços e do paciente em
controlar a situação de cárie. 0 dentista obtém um instrumento para monitorar as mudanças na
superficie do esmalte, e para determinar e demonstrar para o paciente de um modo instrutivo
progressão e/ou regressão durante um determinado período de tempo. Desse modo, fornece uma
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melhor possibilidade para motivar o paciente e para controlar a situação em cada caso especifico.
Todas as informações organizadas coletadas, filtradas pelo conhecimento e experiência anterior
do dentista, fornecem a base para a decisão do dentista na escolha do tratamento apropriado e
avaliação do resultado do tratamento. (ANGMAR-MÂNSSON et al. 1996)
Na odontologia moderna a prevenção vem ganhando espaço,

e com ela o

melhoramento dos métodos tradicionais ou desenvolvimento de novos métodos para a detecção o
mais precoce possível das lesões de cárie. Esses métodos devem ser viáveis tanto para o paciente
quanto para o profissional. (FERREIRA et al. 2001)
A pequena broca esférica é utilizada para investigar a área suspeita de cárie, como
que promovendo uma biópsia do dente, sendo considerada como um método de diagnóstico
invasivo. (PITTS, 1991). A micro-abrasão é também citada como um método invasivo de
diagnóstico (Goldestein et al. 1995), pois a aplicação do jato sobre a superfície do dente remove
pequenas quantidades de estrutura dental, promovendo um preparo imediato da cavidade sendo
este preparo mais conservador que os tradicionais. Mas a micro-abrasão também é um bom
auxiliar no método de diagnóstico não invasivo, pois permite uma limpeza, removendo manchas
e placa orgânica mais eficientemente de toda a superficie dental, facilitando a inspeção visual.
Utiliza-se pequenas partículas com pequena pressão (40 psi). Se a mancha não é removida,
significa que há decomposição da estrutura do dente e que pode haver cárie até na dentina. O pó
utilizado pode ser bicarbonato de sódio ou partículas de alumina grau médico. (GOLDESTEIN et
al. 1995); (MAGID, 1996)
As lesões na superfície oclusal localizam-se nas cicatriculas e fissuras. No estagio
inicial da doença cárie, o processo de desmineralização localiza-se no esmalte. Observa-se
clinicamente uma descoloração da fissura, que pode ser clara nas margens, ou escura no fundo
das cicatriculas e fissuras. Cuidado especial deve ser dado à sondagem da superficie oclusal neste
estagio da lesão, pois a sonda pode prender devido à anatomia da superfície, e não pela presença
de cárie. No desenvolvimento da lesão, o processo segue os prismas de esmalte até a junção
amelodentindria. Na dentina o processo segue os tábulos dentindrios em direção à polpa. Devido
extensão lateral do processo de cárie na junção amelodentindria, o esmalte pode apresentar-se
socavado. Nesta situação, a sonda prende e sente-se o tecido amolecido. 0 esmalte oclusal pode
permanecer sem suporte dentindrio ou fraturar, expondo assim a lesão. Em algumas situações
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especiais o esmalte permanece clinicamente intacto ou com uma pequena descalcificação;
enquanto a dentina subjacente está comprometida. Em tais circunstâncias o exame radiográfico é
de grande auxilio. (MALTZ, 1996)
A inspeção visual é o método de diagnóstico que mais passou por testes de validação,
e estes estudos relataram geralmente que este método é um passo essencial no diagnóstico,
mesmo que sua validade seja questionável. Todos os autores concordam que as lesões cavitadas
são de fácil diagnóstico através da inspeção visual, onde a coloração da dentina determina a
provável condição de atividade de carie, o tom amarelo-claro e o aspecto amido, caracterizam
lesões ativas, e o tom escurecido, as vezes preto, indicam lesões inativas. É importante lembrar
que o esmalte oclusal pode apresentar pigmentações que podem dificultar a identificação da
lesão, sendo confundida com manchas exógenas ou lesão "oculta" de cárie. (ROMANO, 1996). 0
grande desafio, na inspeção visual, está em se detectar lesões incipientes, muitos estudos
mostram a falta de precisão neste método e especialmente as diferentes opiniões entre os
profissionais.
O importante para uma boa visualização é que a superficie dental esteja limpa, seca e
bem iluminada. (BASTING et al. 1999); (PINELLI et al. 1999). Especialmente devido à
diferença do índice de refração do ar (1,0); da água (1,33); e do esmalte (1,62). Esta diferença no
índice de refração causa uma perda na translucidez e o esmalte fica opaco. O esmalte quando está
desmineralizado, apresenta porosidades. Esses poros são preenchidos por "água", que possui um
índice de refração com menor diferença que os indices entre o esmalte e o ar. Portanto se o dente
estiver seco, os poros serão preenchidos por ar e as lesões podem ser detectadas mais facilmente.
(KIDD et al. 1993); (BASTING et al. 1999)
Gray et al. (1997a) compararam a inspeção visual, inspeção visual junto com a tátil, e
a radiografia interproximal. Inspeção visual e inspeção visual com a tátil não apresentaram
diferença de sensibilidade e especificidade, mostrando não ser necessário a utilização da sonda
exploradora. A radiografia não melhorou a precisão no diagnóstico de cárie oclusal.
Ekstrand et al. (1997) num estudo compararam a inspeção visual, radiografia
interproximal e a medida de resistência elétrica. A inspeção visual e a medida de resistência
elétrica foram usadas em conjunto com outras observações clinicas, e aumentaram a precisão do
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diagnóstico de cárie oclusal. A radiografia interproximal mostrou falhas na detecção de lesões
incipientes, mas auxiliou para se prever a presença de dentina amolecida.
Segundo Gwinnett apud Zandoná et al. (1998a) a detecção de caries oclusais depende
convencionalmente da percepção visual e tátil e radiografias intra-orais. Porem as caries oclusais
são detectáveis após uma mancha branca ser observada, estrutura dental substancial perdida ou a
sonda prendendo na fissura. Até o processo de cárie ser detectado radiograficamente ou pela
inspeção visual e/ou tátil, a lesão não é mais incipiente.
Amerise et al. (1999), fizeram um estudo para comparar a inspeção visual e inspeção
0.61 em areas duvidosas, nas intenções de tratamento entre vários examinadores. Chegou-se a
conclusão que a inspeção visual é insuficiente como determinante da conduta terapêutica. No
entanto é o método mais simples ao alcance de todos os clínicos e com muitas possibilidades de
ser melhorado, na medida em que se efetuam mais estudos cientí ficos.
0 desempenho da inspeção visual é aceitável. Na Europa a mudança de cor e
translucidez do esmalte, mais do que o manchamento, é o principal critério visual de diagnóstico.
(FERREIRA et al. 2000). Rosenstiel et al. (2001) mediram, num estudo, a capacidade dos
dentistas em diagnosticar a extensão da cárie sob as fissuras manchadas, baseando-se na
aparência visual. Encontraram sensibilidade de 83% e especificidade de 46%. Este resultado
mostra que pode haver um tratamento restaurador desnecessário. Ferreira apud Pereira et al.
(2001a) verificou a validade e confiabilidade da inspeção visual; inspeção visual com o uso de
lupa (aumento); radiografia; radiografia e lente, radiografia e lente com inspeção visual e lupa.
Concluiu que a inspeção visual seria o melhor teste para diagnosticar lesões oclusais incipientes.
Pereira et al. (2001a) num estudo comparando a inspeção visual separadamente do exame
radiografico, concluiram que a percentagem de acertos da inspeção visual foi de 56%, enquanto
do exame radiográfico foi de 30,7%.
Por muitos anos, utilizava-se para o diagnóstico o espelho, luz e sonda exploradora.
Acreditava-se desde a época de Black que quando a sonda penetrasse um pouco no esmalte e
fosse necessário uma leve pressão para remove-la, significava que a fissura deveria ser
restaurada, mesmo que não existisse sinal de cárie. Mas muitas vezes este travamento acontecia
devido à anatomia das fissuras, e não pela presença de carie. Devido as modificações nos critérios
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de diagnóstico, existem duas linhas filosóficas para diagnosticar a cárie: a norte-americana, que
usa a sonda exploradora, e a européia que se baseia na inspeção visual. A marcante diferença no
diagnóstico de cárie oclusal entre a Europa e os Estados Unidos da América, é a utilização da
sonda exploradora. Nos EUA os critérios da American Dental Association (ADA) consideram o
esmalte amolecido onde a sonda exploradora se prende, uma característica importante para o
diagnóstico de cárie. 0 sistema americano ainda indica a utilização da inspeção tátil para o
diagnóstico de cárie oclusal (presença da fissura pegajosa). Na Europa, o critério de diagnóstico
está baseado unicamente na inspeção visual, através da observação das mudanças na translucidez
do esmalte associado com cáries incipientes, diferenciando com regiões mais escuras e de
sombreamento difuso no esmalte, que caracteriza a cárie em dentina. Estes critérios vêm sendo
desenvolvidos para que a base do diagnóstico seja predominantemente visual. Vários países estão
adotando este sistema, tendendo a se tornar um padrão internacional. Uma vez que vários estudos
comprovam as desvantagens do uso da sonda exploradora. (LOUVAIN et al. 2001)
Loesche et al. (1979) concluíram num estudo que a sonda exploradora serviu como
um meio de transferência de bactérias de um local para o outro. Hujoel et al. (1995) fizeram um
estudo para determinar se o estado de contaminação da sonda exploradora afetava o risco de cárie
em segundos molares. Concluíram que o risco de transmissão de carie através da sonda
exploradora é pequeno, e quando ocorre pode ser detectado por observação clinica.
Ekstrand et al. 1987 num estudo comprovaram a afirmação, de que num paciente
regular, a checagem rotineira sobre a superfície oclusal logo após a erupção do dente, pode levar
a um acúmulo desnecessário de danos traumáticos. Mostraram que a sondagem da superficie
oclusal com uma sonda afiada produz defeitos traumáticos irreversíveis. Descobriram também
que a ocorrência e o tamanho dos defeitos causados pela sonda estavam fortemente relacionados
ao nível de opacidade dos tecidos. Assim então, a extensão da opacidade aparentemente
determina a severidade do dano traumático. Yassin (1995) comparou diferentes forças utilizadas
para a sondagem, mesmo que clinicamente seja impossível se medir esta força. Concluiu que é
necessário muito cuidado quando a força é aplicada pois, pode-se causar danos irreversíveis
superficie dental que ainda tinha chance de se restabelecer.
0 estudo de Penning et al. (1992) mostrou a baixa sensibilidade no diagnóstico de
cárie oclusal com o uso da sonda exploradora, somente cerca de 24% das lesões de cárie foram
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diagnosticadas. A especificidade foi alta, cerca de 99% das fissuras onde a sonda não se prendeu
eram fissuras saudáveis. Resultado parecido com o de Pieper em 1990, um valor prognóstico
negativo de 90% implica que em 9 de 10 casos de sondagem que não se prendeu é diagnosticado
corretamente. Mas é importante frisar que este número se refere ao número de sondagem e não ao
número de dentes analisados. Portanto cada dente diagnosticado como saudável pode apresentar
lesão de carie oclusal em areas onde não se fez a sondagem. Além disto à sensibilidade da
sondagem é muito inferior, sendo um argumento a mais contra a utilização deste método de
diagnóstico.
Os métodos de diagnóstico visual e tátil são os mais antigos e consistem no uso do
espelho bucal e sonda exploradora. São ainda hoje, os mais utilizados pelos dentistas no Brasil.
(FERNANDES et al. 2000). Pereira et al. (2001) num estudo observaram que os dentistas ainda
hoje, sentem a necessidade do uso da sonda exploradora, mas o resultado encontrado no
diagnóstico foi o mesmo quando foi utilizado somente a inspeção visual.
Com todos esses estudos pode-se concluir que o uso da sonda exploradora é
desnecessário para o diagnóstico de cárie oclusal. Uma vez que não melhora o resultado do
diagnóstico e pode causar danos irreversíveis ao esmalte e ainda transmitir a flora bacteriana de
um local infectado para outro. Quando muito, sua utilização pode ser feita para remover placa
bacteriana que está sobre a superficie dental, isto se a sonda for de ponta romba e sem se utilizar
força durante sua aplicação.
King et al. (1979) compararam o exame radiográfico e a inspeção visual junto com a
inspeção tátil (exame clinico). Concluíram que a radiografia interproximal, para detectar lesões
oclusais iniciais, foi de muito pouco valor. Somente 32,2% das lesões presentes foram detectadas
pela radiografia.
A radiografia era considerada de pouco valor, porém, investigações recentes sugerem
que o exame radiográfico é um adjunto significativo para o diagnóstico de carie oclusal, já que há
incidência de lesões em dentina clinicamente não detectáveis. (WENZEL et al. 1992b). 0 exame
clinico somente, tem se mostrado não confidvel. A radiografia tem mostrado uma melhora na
sensibilidade do diagnóstico, mas, devido à superposição dos esmaltes intacto vestibular e lingual
as lesões incipientes não aparecem na radiografia. Então as lesões visíveis na radiografia, são
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clinicamente mais amplas que a lesões incipientes. Por isso a radiografia é rotineiramente usada
como uma medida de segurança ao invés de um instrumento de diagnóstico preciso. (AMERISE
et al. 1999); (RICKETTS et al. 1998)
Kidd et al. (1993) afirmaram que as radiografias podem mostrar resultados falsospositivos, mas a especificidade é alta, implicando que raramente o tratamento desnecessário é

realizado, baseado na radiografia.
Lussi (1993) comparou diferentes métodos de diagnóstico para

carie oclusal, a

inspeção visual, inspeção visual com ampliação, radiografia interproximal, inspeção visual com a

radiografia interproximal, inspeção visual junto com a inspeção 0.61. Concluiu que a
sensibilidade mais baixa foi na inspeção visual e na inspeção visual junto com a inspeção
podendo levar a um número significativo de dentes com cárie em dentina não detectados. A
radiografia interproximal melhorou significativamente a precisão no diagnóstico de cárie oclusal.

A concordância interexaminador foi baixa para a inspeção visual combinada ou não, a não ser
quando foi combinada com a radiografia interproximal, então a concordância foi boa.
Razmus (1994) afirmou que as radiografias interproximais fornecem informações

relativas à profundidade de carie, uma vez que a dentina esteja envolvida. A primeira evidência
radiográfica de cárie oclusal é visível quando a junção amelodentindria e a dentina foram

atingidas (quando a lesão se estende cerca de 0,5 mm da junção amelodentindria). A imagem
radiográfica da cárie oclusal é uma radiolucidez de configuração triangular, com o ápice do
triângulo na junção amelodentindria. Ricketts et al. (1994) num estudo mostraram que os

dentistas não foram capazes de limitar com precisão o contorno da lesão oclusal, na radiografia
interproximal. A profundidade foi subestimada em aproximadamente 1 mm e sua extensão
mesio-distal podendo ser sub ou super estimada.

Com o uso do raio X deve-se lembrar que a radiação ionizante está associada a um
certo grau de risco, portanto as exposições devem ser menores. (RAZMUS, 1994). No balanço de
riscos e benefícios é justificável fazer exames radiográficos individualizados para o diagnóstico
de cárie, uma vez que ocorrem mudanças na morfologia da cárie. Existe ainda boa evidência para
requerer radiografias iniciais de dentes posteriores para novos pacientes dentados com mais de 5
anos de idade. Sendo um auxiliar, juntamente com o exame clinico para o diagnóstico de cárie
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oclusal e proximal. Deve-se fazer a avaliação do risco do paciente i cárie, para poder determinar
a variação dos intervalos, na necessidade de nova radiografia. No momento, o levantamento de
risco é impreciso e a forma de risco pode mudar a qualquer momento. Portanto, intervalos entre
os exames radiográficos subseqüentes devem ser reavaliados para cada período. (PITTS, 1996)
Hintze et al. (1996a) compararam vários tipos de filmes radiográficos. Concluíram
que não houve diferenças estatísticas significativas entre os filmes Ultra-speed, Ekta-speed, Ektaspeed Plus e M2 Confort, para detectar cárie oclusal. Os filmes Ekta-speed Plus e o M2 Confort
devem ser os escolhidos para o uso uma vez que, necessitam de um tempo de exposição menor
que os outros filmes e apresentaram os mesmos resultados que os outros. Ricketts et al. (1997a)
compararam os filmes do grupo D e E, para o diagnóstico de cárie oclusal e proximal.
Concluíram que não houve diferença significativa no rendimento diagnóstico entre os filmes. Os
autores indicaram a utilização dos filmes do grupo E da mesma maneira que no estudo feito por
Hintze et al. (1996a)
Richardson et al. (1996) num estudo compararam a inspeção visual e a radiografia
interproximal para diagnóstico de cárie oclusal e proximal. Concluíram que as radiografias foram
essenciais para a firmar a prevalência de cáries, pois a radiografia auxiliou no diagnóstico de
cáries não detectadas visualmente.
Santos et al. (2001) avaliaram a concordância interexaminadores para a inspeção
visual com a radiografia. Concluíram que houve uma grande variação entre os examinadores e a
radiografia não alterou signi ficativamente o dignóstico realizado pelos examinadores.
A radiografia é um método bastante utilizado pelos profissionais para detectar a
presença ou não da cárie dental, sendo um bom auxiliar de diagnóstico, e é um método não
invasivo. Permite proservar o desenvolvimento ou não da lesão de cárie e avalia a profundidade
da lesão em relação A câmara pulpar. Como desvantagem tem a incapacidade de detectar lesões
em estágios iniciais de desenvolvimento, devido a superposição de estruturas mineralizadas sobre
a área de desmineralização incipiente. t importante lembrar que o aspecto histológico está
sempre A frente da imagem radiográfica, ou seja, uma lesão em esmalte pode estar desencadeando
uma reação pulpar mesmo sem a penetração de microrganismos em nível dentindrio, e essa
reação não é detectada pela radiografia. Usualmente a percepção de presença e extensão da cárie
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radiograficamente, faz com que o clinico seja dependente do valor de precisão desse método
auxiliar de diagnóstico, para a instituição de diferentes tratamentos odontológicos. E necessário
levar em consideração outras situações clinicas para a decisão do tratamento a ser executado.
(BURNETT et al. 2000)
A radiografia interproximal, apesar de promover em alguns casos o diagnóstico
falso-positivo, é um auxiliar importante para o exame dental. Uma vez que pode ser usada para
procurar cáries "ocultas" em dentina. Neste estudo concluíram que o prognóstico de extensão da
cárie chegou a aproximadamente 50% de acerto, ou seja, 50% das lesões diagnosticadas
apresentavam o tamanho da cavidade esperado pelo clinico. 0 exame tátil não melhorou em nada
o prognóstico, portanto devido à possibilidade de causar danos na estrutura do dente, o uso da
sonda exploradora deve ser colocado em desuso. (GRAY et al. 1997b)
Milman em 1984 afirma que a cárie oclusal pode ser visualizada tanto na radiografia
interproximal como na radiografia panorâmica. Mas a melhor radiografia é a interproximal,
embora radiografias periapicais e tomografia panorâmica possam ser usadas. Alguns aparelhos
panorâmicos permitem a variação de espessura da camada de foco, obscurecendo a substância
saudável do dente na vestibular e lingual, e focalizando a lesão oclusal. (WEBBER et al. 1999).
Cinco opções radiográficas estão disponíveis para a detecção de patologias dentais
comuns: levantamento radiográfico de toda a boca (radiografia interproximais e periapicais);
radiografia panorâmica; radiografia interproximal sozinha; radiografia panorâmica junto com a
radiografia interproximal e o levantamento de toda a boca junto com a radiografia panorâmica. 0
julgamento profissional deve ser usado para determinar o tipo, freqüência e extensão de cada
exame radiográfico. A ADA (American Dental Association)

e FDA (Food and Drug

Administration) recomendam que um exame radiografico intra-oral de toda a boca pode ser
apropriado, quando o paciente manifesta evidências clinicas de doenças dentais generalizadas ou
tem uma história de tratamentos dentais extensos. (FLINT et al. 1998)
Skodje et al. (1998) avaliaram o efeito das variações na densidade da radiografia.
Concluíram que as radiografias claras (subexposição) apresentaram padrão inferior e a cárie
oclusal foi melhor diagnosticada a partir da radiografia mais escuras (superexposição).
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Souza et al. (2000) num estudo avaliaram o conhecimento dos métodos de
diagnostico de cárie oclusal, entre estudantes de odontologia da Bahia. Encontraram resultados

que mostraram a associação da inspeção visual, tátil e radiografia interproximal para o
diagnóstico de cárie oclusal.

Segundo Louvain et al. (2001) a inspeção visual associada à radiografia interproximal
melhora o diagnostico. Também Wenzel e Fejerskov apud Pereira et al. (2001a) mostraram que a
associação da inspeção visual com a radiografia interproximal, de maneira geral, apresentou

maior sensibilidade, porém houve um aumento nos registros falsos-positivos.
Muitas mudanças têm ocorrido na tecnologia usada para obter imagens dentais.
Muitas das pesquisas têm sido direcionadas para a redução da radiação ao paciente mantendo
uma excelente qualidade de diagnóstico. Com a introdução da tecnologia computadorizada e os
monitores, o paciente é exposto a menos radiação, enquanto que a capacidade de diagnostico dos
profissionais é melhorada. A radiologia dental tem visto muitas mudanças nos últimos 10 anos,
direcionando para novas tecnologias e causando profundos efeitos na pratica odontológica.

(HADLEY, 1998)
A utilização de radiografia intra-oral digital direta tornou-se possível na última
década. Anteriormente uma radiografia digital poderia ser conseguida apenas por meio indireto,
digitalizando-se o filme radiográfico, com o uso de uma câmera de video ou de um "scanner".

Hoje existem dois conceitos fundamentalmente diferentes de aquisição direta de imagem digital,
os sistemas CCD e de armazenagem de fósforo. No sistema CCD, um cabo conecta o sensor ao
computador, e a imagem após ser exposta é mostrada quase imediatamente em um monitor. No
sistema de armazenagem de fósforo, a informação contida na placa é revelada expondo-a num
"scanner" a laser. Ambas as técnicas são referidas como imagem digital direta (sem filme).
Muitos estudos têm mostrado que existem algumas vantagens da radiografia digital direta quando
comparada com a radiografia convencional com filme: a) a imagem digital é uma imagem
dinâmica, seu contraste e densidade podem ser mudados de acordo com o diagnostico, o que não
acontece com o filme. Isso deveria em principio reduzir as retomadas. b) os receptores digitais

diretos (pelo menos a placa de armazenagem de fósforo) têm uma extensão dinâmica mais
extensa do que a do filme. c) o processo molhado, usando soluções químicas, é evitado. Isso
deveria definitivamente reduzir o número de retomadas e reduzir os problemas ambientais. Além
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disso, o custo do filme e dos químicos é eliminado. d) os sistemas digitais diretos requerem entre
5% e 50% da dose necessária para uma radiografia convencional, criando uma qualidade de
imagem aceitável, e o paciente é exposto a menos radiação. Além disso, o tubo de raio X irá
durar mais. e) o tempo de trabalho entre a exposição da imagem e sua visualização é reduzido
consideravelmente. f) a armazenagem e a comunicação da imagem é mais fácil com uma rede
digital. Na radiografia digital direta o receptor, o "display" e armazenador de imagem são
entidades separadas. 0 receptor recebe a informação da imagem, o monitor mostra a imagem e o
computador armazena a imagem em meio magnético. Dessa forma, cada uma das entidades pode
ser otimizada separadamente. 0 receptor de imagem 6, no presente, o componente que mais
difere entre os sistemas no mercado. Conseqüentemente, o formato e a resolução espacial da

imagem, e a extensão dinâmica do receptor são fatores que podem variar consideravelmente.
Todos os sistemas disponíveis mostram a imagem em um monitor PC convencional e são
comercializados com um "software" para melhoramento de imagem, fazendo com que a imagem
possa ser otimizada para diferentes trabalhos diagnósticos. (WENZEL, 1998); (WATANABE et
al. 1999)
Radio Visio Graphy (RVG), Sens-A-Ray (SAR), Visualix (VIX), são alguns sistemas
intra-orais digitais diretos, baseados no sistema CCD, disponíveis no mercado. Gotfredsen et al.
(1996) avaliaram estes três sistemas CCD (RVG, SAR, VIX), juntamente com o sistema Digora
(DIG) que é baseado na armazenagem de fósforo. 0 sistema VIX teve sua imagem melhorada
mais freqüentemente, seguido pelas imagens SAR, DIG, RVG. Entre o DIG e o SAR a diferença
de manipulação foi pequena. Em relação ao tempo gasto para registrar as imagens o DIG foi mais
rápido que os outros sistemas. Concluíram que os observadores, neste estudo, tiveram vantagens
no diagnóstico devido a melhoria na densidade e contraste conseguidas em todos os sistemas.
Wenzel et al. (1996) fizeram um estudo onde a compressão da imagem mostrou não
afetar significativamente a precisão do diagnóstico de cáries oclusais. As imagens foram obtidas
pelo sistema Digora com índice de compressão de até 1:20. A vantagem da compressão está em
se fazer fichários de imagens menores, facilitando a transmissão ou aquisição via internet.
Huysmans et al. (1997) num estudo avaliaram a performance do diagnóstico de cárie
com o sistema Digora, usando-se tempos de exposição diferentes. Concluíram que para o Digora,
a performance diagnóstica não piorou num tempo de exposição tão curto como 6%, quando

97

comparado com o tempo de 78% necessário para o filme E-speed. Mas quando é reduzido em
3%, o diagnóstico de cárie é prejudicado. Para a cárie oclusal, a sensibilidade foi de 52% a 60% e
a especificidade foi de 91% a 95%.
A radiografia digital direta baseada na armazenagem de fósforo consiste em placas
carregadas que tem o mesmo tamanho dos filmes convencionais. Podem ser expostas em muitos
tempos, são finas e polidas, podem ser usadas na maioria dos aparelhos de tomada radiográfica.
Após a exposição, as placas são colocadas em um "scanner". Quando as placas são escaneadas,

as imagens aparecem em monitores para serem vistos e manipulados digitalmente. Hi no
mercado marcas como o Digora e Dent-X. Alguns autores mostram que o sistema fornece
imagens semelhantes ao filme com qualidade de imagem maior, com mesmo tempo de exposição,
comparado com o filme e outros sistemas digitais. Wenzel (1998) sugere que o sistema utiliza o
mesmo tempo de exposição que o filme Ecta-speed , quando há redução do colimador. 0 sistema
de armazenagem de fósforo aumentou a detecção de cárie quando comparado com as imagens
computadorizadas melhoradas e filme Ecta-speed Plus. Também as imagens destas placas
mostraram uma favorável diferenciação de contraste e forneceram uma boa qualidade de
diagnóstico com igual redução de radiação de 53% comparados com o filme Ecta-speed.

A imagem digital que utiliza sensores intra-orais CCD pode reduzir a quantidade de
radiação ao paciente em até 90%. Devido ao custo relativamente alto de aquisição do sistema

digital, os beneficios de sua utilização ainda não foram difundidos. Seus beneficios estão na
redução da radiação mais de 70% quando comparada com o filme convencional, e não ha
necessidade de filme para se obter a imagem. Tem havido vários estudos, continua em debate as
questões sobre a menor exposição de radiação do paciente, o custo efetivo deste método e se a

imagem imediata no monitor do computador oferece melhor informação de diagnóstico, do que a
informação digitalizada escaneada do sistema de armazenagem de fósforo. HA grande capacidade

de armazenar informações digitais, permutar material radiográfico e talvez melhorar a qualidade
da precisão do diagnóstico com a imagem automatizada. As imagens são maiores que os filmes
por causa da resolução do monitor e tamanho da imagem digital. Os dentistas podem não detectar
diagnósticos alterados contidos em imagens que tenham sido manipuladas. As imagens, portanto,

devem ter ótimos dados de proteção. Investigadores sentem a necessidade de mais estudos para
determinar se a imagem digital é melhor que o filme, mas algumas evidências ainda revelam que

98

melhorias digitais mudam a interpretação, a pratica de trabalho ou decisão de tratamento. Para a
menor radiação as companhias de filme desenvolvem aqueles que requerem menos radiação. Ao
mesmo tempo em que mantém excelente qualidade de diagnóstico. A tecnologia
computadorizada não tem somente demonstrado a capacidade de menos radiação, mas também
permite ao clinico ver as imagens em diferentes modos, o que fornece dados que podem ser
armazenados e compartilhados, resultando em diagnósticos precisos e tratamentos oportunos.

A

medida que os dentistas tomam maior conhecimento sobre a radiologia digital e querem mais
informações, a indústria agirá de acordo. Reduzido capital de custo irá de mão em mão com a
demanda. Terão mais estudos para reduzir o tamanho dos sensores, tornando-os de fácil uso aos
pacientes. Monitores com uma ampla série de pequenos "pixels" resultarão em melhor resolução
e diagnósticos mais precisos. 0 clinico estará habilitado a discutir mais claramente com o
paciente os temas sobre os dentes, e outras partes da boca. 0 paciente estará hábil a ver imagens
adquiridas com menos radiação, em um monitor de computador, ajudando a entender e aceitar o
tratamento mais facilmente. (HADLEY, 1998)
Wenzel (1998) numa revisão de literatura concluiu que a radiografia intra-oral digital
direta estava sendo largamente usada na prática odontológica. Mas acreditava haver pouca
informação documentada sobre sua utilização, especialmente, no que diz respeito aos beneficios
para o paciente, o dentista e a sociedade.
Watanabe et al. (1999) após uma revisão de literatura sobre a radiografia digital
chegaram a algumas conclusões. No filme radiográfico convencional, a qualidade da imagem
radiográfica somente é determinada após o término do processamento químico, ao contrário da
imagem digital, que pode ser interativamente manipulada após a aquisição da imagem. Todos os
fatores que diferem na qualidade de imagem, com contraste e resolução, podem ser digitalmente
alterados. A filtração da imagem digital pode resultar na redução da falta de definição entre
estruturas vizinhas próximas. 0

realce do contraste

e a filtração podem aumentar

significativamente a detecção de lesões cariosas e a visualização da profundidade da mesma. A
subtração digital pode reduzir o "noise" da imagem anatômica, aumentando a probabilidade de
detecção de diferenças entre duas imagens tomadas em diferentes períodos, principalmente na
observação de pequenas mudanças nas margens ósseas marginais. A era da imagem digital em
odontologia veio para ficar, com definitivas vantagens, como a racionalização dos procedimentos
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radiográficos rotineiros, eliminando a película e o processamento químico úmido, o que
conseqüentemente, colabora com a preservação do meio ambiente. Mas a principal vantagem

ainda é atribuida A grande redução de exposição à radiação do paciente, do pessoal auxiliar e dos
profissionais, sem perda de qualidade de imagem. Podemos citar ainda a grande capacidade de
manipulação da imagem, baseada nos requisitos diagnósticos para cada Area, mesmo em imagens
subexpostas.

A breu et al. (1999) avaliaram o uso de "laptop" no lugar do monitor CRT, e

concluíram que a performance de diagnóstico não teve diferença significativa. Uma vez que o
"laptop" é pequeno e portátil, sua utilização é válida.
Tosoni et al. (2000) investigaram a validade intra e interexaminador no diagnóstico

de cárie oclusal e proximal, com a radiografia convencional (filme Elcta-plus) e a radiografia
digital com o sistema Digora. 0 estudo mostrou que não houve diferença significativa entre as
imagens convencionais e digitais para o diagnóstico de cárie.
Horner apud Costa et al. (2000b) cita que os problemas de fidelidade, das imagens
produzidas pela digitalização, podem ser sanados, uma vez que os profissionais se preocupem em
registrar seus arquivos ou usarem sistemas de bloqueio, a fi m de manterem sempre as imagens
originais. Tanto os métodos direto como o indireto possibilitam avaliar e variar o brilho e o
contraste das imagens, acrescentar cores as quais representam diferentes densidades de tecido e
materiais empregados, inverter as imagens e ainda conferir um realce, colocando-a em relevo,
denominada terceira dimensão. Permite ainda que a imagem seja analisada, isto 6, que sejam
realizadas medições lineares e angulares, e que a densidade óptica dos constituintes dentários e
dos materiais odontológicos nele inseridos, seja estimado.
A evolução cada vez mais rápida da tecnologia, o excesso de informações e o desejo
incessante em estar atualizado, pode levar o profissional a um exagero na sofisticação do uso dos
meios de exame por imagens. Isso não acontecerá se o bom senso estiver presente, ou seja,
independentemente da técnica radiográfica eleita e indicada para um determinado caso, devem
ser seguidos os seguintes postulados: a) manter sempre o controle de qualidade no exame,
permitindo correta interpretação da imagem; b) manter as mínimas doses de radiação possíveis e
utilizar-se dos meios de proteção do paciente, dos auxiliares e do próprio profissional; c) manter
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o ambiente, os equipamentos, os dispositivos acessórios das tomadas radiográficas e a
indumentária dos operadores dentro dos princípios regidos pela biossegurança no controle de
infecções. (COSTA et al. 2000b)
A tomografia (TACTO) tem sido citada na literatura como um método de diagnóstico
de cáries, especialmente para pacientes que não podem fazer uso de radiografias intra-orais. A
técnica permite a mobilidade do paciente entre as exposições e oferece potencial para dados em
terceira dimensão. E uma tecnologia promissora de imagem alternativa para aplicações
radiogrificas odontológicas. (TYNDALL et al. 1997)
Clifton et al. (1998) realizaram um estudo para avaliar tits modalidades de imagem
radiográfica extra-oral, (radiografia panorâmica, tomografia mukidirecional e tomografia linear),
comparando com as alternativas para filmes intra-orais (D-speed) para a determinação de caries.

Concluíram, neste trabalho, que as três modalidades extra-orais tiverem menor desempenho que a
radiografia convencional para diagnosticar cárie proximal. Mas, para diagnosticar cáries oclusais
a tomografia multidirecional apresentou desempenho tão bom quanto a radiografia convencional.
Portanto em casos especiais, onde a radiografia intra-oral não é possível de se fazer, a tomografia
multidirecional pode ser apropriada.
Abreu et al. (2000) avaliaram o efeito da artgulação (10 0 , 20°, 30°, 40°) de disparo, na
imagem de TACT®, para detecção de cárie. Concluíram que alterações máximas nos ângulos não
afetam a habilidade do examinador em detectar a cárie. Abreu et al. (2001) num estudo

concluíram que para a detecção de cárie, tanto as projeções horizontais lineares ou verticais ou
circulares podem ser usadas para gerar fatores de múltiplas imagens pelo TACT®.
A transiluminação por fibra óptica (FOTI) é uma técnica que utiliza o baixo índice de
transmissão de luz de um dente desmineralizado. 0 dente desmineralizado dispersa a luz com
maior intensidade que um dente higido, assim a area desmineralizada pode ser visualizada como
uma sombra escura. (ANGMAR-MÂNSSOM et al. 1993); (BASTOS et al. 2000); (PINE et al.
1996); (PITTS, 1991 e 1996).
Wenzel et al. (1992b) compararam a performance da inspeção visual, FOTI,
radiografia convencional e a radiografia digital para o diagnóstico de cárie oclusal. Nas lesões
profundas não houve diferenças. Nas lesões rasas, em dentina, o FOTI auxiliou mais no
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diagnóstico, seguido pela inspeção visual. 0 FOTI ainda apresenta a vantagem, sobre a
radiografia, de não precisar de radiação ionizante. Já Verdonschot et al. (1992) compararam o
FOTI, a inspeção visual, radiografia interproximal e a medida de resistência elétrica (Vanguard),
para o diagnóstico de cárie oclusal. E concluíram que o FOTI não mostrou nenhuma melhoria no
diagnóstico, e que o melhor método foi a medida de resistência elétrica.
Fernandes et al. (2000) afirmaram que o FOTI é um método bom e preciso em
relação aos demais métodos (inspeção visual, inspeção visual junto com a inspeção tátil, e a
radiografia), sendo de grande valia como auxiliar na inspeção visual. Confirmando o resultado
encontrado por Wenzel et al. (1992b). Flório et al. (2000) compararam diferentes métodos como
a inspeção visual, radiografia interproximal digital e o FOTI para determinar o tratamento. Cerca
de 20,7% das superficies com cárie em esmalte e dentina não foram detectadas pelo FOTI.
0 uso da transiluminação por fibra óptica (FOTI) é útil no diagnóstico de cárie
juntamente com o exame visual. No entanto, estudos diferentes têm produzido resultados
divergentes quando comparado com a radiografia interproximal, particularmente na detecção de
lesões com radiolucência em esmalte, que são as pequenas lesões iniciais. Portanto o método de
FOTI não pode ser considerado um substituto da radiografia, embora ele seja útil. (PITTS, 1996)
FOTI pode ser uma boa opção como auxiliar no diagnóstico em dentina, mas não é
indicado para lesões incipientes. Neste campo apresenta-se uma nova tecnologia, a
transiluminação por fibra óptica com imagem digital (DIFOTI), que executa a análise, em um
"software", dos dados de desmineralização recolhidos por uma fibra óptica acoplada a uma
microcâmera de video. As condições de imagem e iluminação são controladas e repetiveis. As
imagens são processadas digitalmente para ajudar o dentista na detecção de lesões. (BURNETT
et al. 2000); (SCHNEIDERMAN et al. 1997).
Os corantes têm uso difundido na medicina, odontologia e biologia, pois permite a
diferenciação entre os objetos, possibilitando a identificação seletiva. A cárie é caracterizada pelo
rompimento da superficie dental com o aumento da porosidade, e o corante penetra nestas areas
mais porosas. Al-Sehaibany et al. (1996) utilizaram o corante "Cari-D-Tect" para detectar lesões
oclusais, comparando com a inspeção tátil. Cerca de 75% das lesões diagnosticadas pelo corante,
não foram diagnosticadas pelo uso da sonda exploradora.
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Amerise et al. (1999) utilizaram um corante de duas cores, não como um método de
diagnóstico em si, mas para orientar na determinação do diagnóstico. 0 estudo mostrou que a

placa bacteriana pigmentada de vermelho teve maior associação com as fissuras remineralizadas,
e nenhuma fissura sadia se tingiu de azul. Pereira et al. (1999) investigaram se o uso de um
corante antes e depois da abertura da fissura oclusa!, influenciaria no diagnóstico. Foram então

comparadas as etapas de diagnóstico, e o resultado foi que o corante resultou numa melhora
significativa no diagnóstico, tanto nas fissuras abertas, quanto nas integras, auxiliando à inspeção
visual. Thomas et al. (1999) compararam a precisão da detecção de caries com a utilização de um
corante evidenciador de cárie e concluíram, o mesmo resultado dos autores acima citados, que o
corante evidenciador de cárie é um bom auxiliar na correta determinação clinica de caries.
Antonson et al. (2000) compararam a inspeção visual e o uso do corante evidenciador

de cárie, para o diagnóstico de cáries oclusais. Os resultados de acertos para o diagnóstico de
cárie oclusal foram somente de 53% para a inspeção visual e de 43% para o corante evidenciador

de carie. Badauy (2000) comparou a inspeção visual, radiografia convencional, solução corante
azul de metileno a 5% e a transiluminação por fibra óptica. Concluiu que o corante apesar de
apresentar um índice de acertos mais alto, possuiu o uso clinico limitado, pois diagnosticou
dentes sadios como sendo cariados e houve um manchamento irreversível em vários dentes no
estudo.
A videografia com microcâmera veio para abrir novos horizontes na qualidade do
diagnóstico e tratamento odontológico. Os dentes são visualizados claramente, bem como outros

tecidos orais, e essas imagens podem ser gravadas em tempo real em video, pode-se criar
imagens, ou gravá-las em disquete. A videografia dental, mostra ao paciente a condição presente
em sua boca, conseguindo melhor aceitação do tratamento. A visão individual do dente na tela do
video é extremamente ampla e a maioria dos pacientes pode ver facilmente os sinais precoces da
cárie. A videografia melhora o diagnóstico de cal-le pois captura a imagem ampliada dos defeitos
da superficie do dente, e o clinico pode avaliar melhor a imagem e o que ela representa.
(BASTOS et al. 2000); (BURBACH, 1995); (MAGID, 1996); (PITTS, 1991). Campos et al.
(2000) utilizaram a microcâmera intra-oral (sistema Acucam) para determinar a presença ou
ausência de lesão, comparando com a inspeção visual e o exame radiográfico. 0 uso da
microcâmera possibilitou uma melhor visualização das estruturas, e sua sensibilidade foi de
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72,3% e especificidade foi de 65,8%. Todos os métodos de diagnóstico neste estudo tiveram
comportamento praticamente iguais para a detecção de cárie oclusal.
0 desejo de melhorar o controle sobre o aumento e a iluminação, durante os
procedimentos odontológicos, introduziu uma variedade de microscópios cirinicos. 0 uso do
microscópio cirúrgico para diagnósticos rotineiros e procedimentos restauradores, oferece ao
operador um instrumento que melhora o nível de precisão, além de padrões e diretrizes
aceitáveis. Na odontologia, o MAP (microscópio assistido de precisão) representa uma nova
tecnologia enfatizando a informação visual, mais que a palpável. (FRIEDMAN et al. 1998). É a
combinação de melhor visão, melhor postura e melhor exame completo, pois permite a inspeção
visual, não somente da cavidade oral, mas também de cada dente. (FRIEDMAN et al. 1999)
Lloyd et al. (1997) apresentaram a micro-imagem por ressonância magnética (MRM)
como um método que irá fornecer informações não obtidas por outros métodos de investigação,
sobre o local, extensão e estrutura clas lesões cariosas. Não podendo ser ainda encarado como um
procedimento clinico de rotina, mas irá contribuir para a busca de um método de diagnóstico
simples, objetivo, confidvel e barato. A MRM tem a capacidade de produzir imagens
tridimensionais, de alta resolução, da morfologia interna e externa do dente. As lesões cariosas
aparecem com configuração tridimensional. A extensão das lesões cariosas e sua relação com as
outras estruturas dentais podem ser vistas. Mas muitos estudos ainda são necessários.
A medida de resistência elétrica é baseada na detecção do aumento da condutibilidade
elétrica, que ocorre quando há redução do conteúdo mineral dos dentes. Os aparelhos foram
desenvolvidos para se conseguir monitorar a formação e progressão de desmineralizações muito
iniciais na fissura oclusal. (ROCK et al. 1988). 0 Vanguard foi o primeiro aparelho que surgiu no
mercado, era de fabricação americana. Depois surgiu o Caries Meter L de origem japonesa, estes
dois não são mais disponíveis no mercado. Mais recentemente surgiu o Monitor Eletrônico de
Caries (MEC) de fabricação holandesa. (PINE et al. 1996); (RICKETTS et al. 1995a).
importante saber que a medida de baixa resistência elétrica pode significar desmineralização, mas

não indica se a lesão está ativa ou não, isto é muito importante para determinar o tipo de
tratamento. Assim a medida de resistência elétrica deve ser repetida em retornos para se
identificar se houve progressão da lesão. (RICKETTS et al. 1995a)
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Rock et al. (1988) compararam a inspeção visual, transiluminação por fibra óptica,
radiografia interproximal e o Vanguard para o diagnóstico de caries oclusais. Este foi o primeiro
estudo in vivo que as leituras foram comparadas com o exame histológico. 0 Vanguard
apresentou como resultados a sensibilidade de 70% (identificou corretamente 26 dentes dos 37
desmineralizados) e a especificidade de 85% (detectou 11 dentes dos 13 higidos). Para os autores
a principal utilidade clinica é o monitoramento da progressão ou controle de lesões incipientes.
Para superficies oclusais pode-se concluir que o método de resistência elétrica e a
radiografia interproximal são muito melhores que a inspeção visual isolada. Quando é enfatizada
a sensibilidade, isto 6, a detecção de todas as lesões, a medida de resistência elétrica é
recomendável. Quando é enfatizada a especificidade, isto 6, a identificação correta de fissuras
saudáveis, a radiografia é preferível. A radiografia digital com o simples realce do contraste
permite uma melhora adicional. (ANGMAR-MANSSON et al. 1993)
1e et al. (1993) e Pitts (1996) através de revisões de literatura concluíram que a
medida de resistência elétrica tem potencial para ser um método de escolha para auxiliar a
inspeção visual no diagnostico de cárie oclusal.
Ricketts et al. (1995a) num estudo, in vivo e in vitro, utilizaram o Vanguard e o
Caries Meter L comparando com a inspeção visual e a radiografia. Concluíram que o interesse
no aparelho de medida de resistência elétrica deve ser retomado, pois obtiveram melhores
resultados que os outros métodos. E um método de diagnóstico mais sensível e objetivo. Ricketts
et al (1995c) num estudo validaram a inspeção visual, radiografia interproximal e medida de
resistência elétrica, através do preparo cavitario. Aceitando-se que os dentes que necessitam de
intervenção operatória são aqueles onde a dentina está infectada, nem mesmo o diagnóstico
visual, nem a medida de resistência elétrica foram úteis na hora de decidir quando fazer a
restauração. Já a radiografia interproximal foi um bom indicativo de infecção bacteriana na
dentina.
0 volume do poro do esmalte imaturo é uma variável importante na medida de
resistência elétrica. 1e et al. (1996) fizeram um estudo para monitorar a condutibilidade elétrica
na fissura do esmalte de molares recém-erupcionados e relacionar essas medidas com o estado da
carie. 0 estudo iniciou com o Vanguard e depois passou a se fazer as medidas com o Monitor
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Eletrônico de Cáries (MEC). Concluíram que o MEC pode ajudar na detecção de cáries nas
fissuras de molares recém-erupcionados. Além disso o MEC pode predizer a probabilidade de
que um selante ou uma restauração "preventiva" sejam necessários dentro de 18-24 meses após a
erupção. Schulte et al. (1999) investigaram se um aumento nos valores de resistência elétrica
poderia ser observado após a erupção dos pré-molares. A primeira medida foi feita quando o prémolar estava erupcionando ou quando tinha a erupção antes de 12 meses. A medida de resistência
elétrica foi repetida a cada 3 e 6 meses, até 24 meses após a erupção. Concluíram que a
maturação do esmalte leva a um aumento da resistência elétrica. Para melhorar a precisão do
diagnóstico com a medida de resistência elétrica, a idade pós-erupção do dente deve ser levada
em conta. Em adição, a medida de resistência elétrica oferece a oportunidade de observar a
maturação do esmalte, in vivo, não invasivamente.
Lussi et al (1995) avaliaram, in vivo, se o MEC é preciso no diagnóstico de cárie
oclusal sem cavitação macroscópica. 0 MEC apresentou sensibilidade de 0,93; especificidade de
0,77 e precisão de 0,83. A radiografia interproximal apresentou sensibilidade de 0,62;
especificidade de 0,77 e precisão de 0,71. Concluíram que para uma melhora substancial no
diagnóstico de cárie oclusal, o MEC pode ser utilizado juntamente com outros métodos.
A medida de resistência elétrica é encorajada com a colaboração da European
Organization for Research (ORCA), que chefia novos desenvolvimentos. Os resultados são
promissores para as lesões oclusais. Para lesões em dentina, in vitro, já se consegue resultados
como com a radiografia, sem usar qualquer tipo de radiação ionizante. Pode ser possível melhorar
a detecção de pequenas cáries em esmalte, mas ainda é necessário mais experimentos. (PITT'S,
1996)
Ricketts et al. (1997b) realizaram um estudo para determinar o efeito do fluxo de ar,
usando um protótipo do Monitor Eletrônico de Cárie (MEC II), no diagnóstico de cárie oclusal.
jato de ar pode ser uma variável importante, pois se for muito intenso, as lesões iniciais podem
secar muito rapidamente, dificultando a condução; e se for pouco intenso, a condução superficial
para a margem da gengiva pode levar à diagnósticos falsos-positivos. Foram utilizados tits
diferentes jatos de ar: 5; 7,5 e 10 1/min. Concluíram neste estudo que o jato de ar mínimo de 7,5
1/min é necessário para eliminar um grande número de diagnósticos falsos-positivos. Conseguiuse alcançar a sensibilidade de 92% e especificidade de 87%, valores ótimos para o diagnóstico de
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cárie em dentina. Huysmans et al. (1998b) num estudo, in vitro, com 68 dentes posteriores
observaram que ha uma correlação de moderada á boa quando comparado com o exame
histológico, em relação à profundidade das lesões de cárie.
A medida de resistência elétrica, inicialmente foi proposta para ser utilizado na
detecção de caries oclusais através da resistência elétrica do local a ser examinado. 0 instrumento
comercializado para este propósito apresenta uma sonda que é posicionada em locais específicos
na face oclusal, como na fissura. Contudo existe um dispositivo que permite a detecção por
superficie e não por locais específicos. Para que a corrente elétrica propague-se, é necessário um
gel como meio condutor. Atualmente esse método está sendo muito estudado, pois se observou
que é possível mensurar a profundidade da lesão cariosa e assim proceder a proservação de modo
mais sensível as mudanças na extensão da lesão. (RICKETTS et al. 1996).
Ricketts et al. (1997d) investigaram, in vitro, a utilização do MEC II com o uso de
um gel (KY com tinta vermelha) como meio de contato em toda a superficie oclusal, para que a
sonda possa registrar o grau geral da carie no dente, refletindo o local mais afetado. A sonda é
colocada em qualquer lugar na superficie com gel. Concluiu-se neste estudo que as leituras gerais
de resistência tomada com o meio de contato elétrico e sem o jato de ar, tem o potencial de
produzir um nível aceitável de precisão e reprodutibilidade de diagnóstico.
Ashley et al. (1998) fizeram um estudo para validar o uso do MEC II para o
diagnóstico de cárie oclusal. Compararam a inspeção visual, a transiluminação por fibra óptica.
radiografia interproximal convencional, radiografia interproximal digital (Digora), e o MEC II
com gel condutor (creme dental Colgate regular). 0 MEC II neste estudo mostrou a melhor
combinação de sensibilidade, especificidade e valores prognósticos positivos e negativos para a
cárie em esmalte, mas menores em relação à cárie de dentina. FOTI e as radiografias tiveram
pobre performance neste estudo. Concluiu-se que o MEC II é o instrumento mais válido e seguro,
dos avaliados neste estudo, para o diagnóstico precoce de lesões não cavitadas na superficie
oclusal.
As discrepâncias nos resultados de alguns estudos podem acontecer pelo tipo do
dente se é molar ou pré-molar, pela técnica de validação, e/ou pelo uso do jato de ar na
extremidade da sonda. Houve uma recente renovação de interesse nos dispositivos elétricos de
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freqüência fixa, que mostra uma promessa considerável para a detecção de lesões cariosas
oclusais e proximais. A utilização do MEC II (Monitor Eletrônico de Cárie tipo II) que opera com
os mesmos princípios do sistema Vanguard, mostra registros animadores. Uma aproximação mais
sofisticada na detecção e quantificação das lesões é caracterizada pelas propriedades elétricas do
dente e da lesão usando a técnica espectrosc6pica de impedância, a qual identifica múltiplas
freqüências. A medida de resistência elétrica não é um método que substitua os métodos
convencionais como o visual e radiográfico, que são melhores indicadores da necessidade de um
tratamento invasivo, mas deve ser considerado como um método suplementar na identificação e
monitoramento dos locais onde é indicada a intervenção não invasiva para o controle de cárie. A
medida de resistência elétrica permite a detecção e monitoramento de pequenas lesões de cárie
em esmalte e dentina, que caso contrário, seriam negligenciadas num exame convencional visual
e radiográfico. (ANGMAR-MÂNSSON et al. 1998)
Huysmans

et al. (1998a) compararam, in vitro, a performance de alguns métodos de

diagnóstico usando três técnicas de medida de resistência elétrica (MEC com gel condutor KY;
MEC com fluxo de ar coaxial; Caries Meter L), comparados com a inspeção visual e radiografia
interproximal com filme E-speed. Concluiu-se que a inspeção visual ainda é um método valioso,
especialmente quando há prevalência baixa de cárie, embora seja variável e insensível. Os
métodos utilizando MEC, mostraram melhor desempenho de diagnóstico entre todos. Os métodos
elétricos e a radiografia interproximal mostraram mais sensibilidade e menor especificidade que a
inspeção visual. Huysmans et al. (1998b) num estudo, in vitro, avaliaram a correlação entre a
medida de resistência elétrica e a profundidade da lesão entre molares e pré-molares. Foi
utilizado um gel condutor (KY colorido com corante), colocado na superficie oclusal de cada
dente. Na prática isto reduzirá o tempo necessário para os exames. Concluíram que a
reprodutibilidade deste método é boa, a correlação entre as medidas e profundidade histológica
da lesão é de moderada A boa para pré-molares e molares separadamente. 0 método é sensível
para diferenças na Area do eletrodo, o que resultou em diferentes resultados clínicos para o
diagnóstico de cáries em dentes molares e pré-molares.
Contudo, a reprodutibilidade dos achados nos estudos, in vitro, realizados até o
presente momento é ainda questionável. Fatores como o tempo de secagem da superficie bem
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como a quantidade de gel utilizada para a propagação da corrente elétrica ainda não foram
perfeitamente estabelecidas. (BURNETT et al. 2000)
As bases fundamentais para a detecção e quantificação de caries por meio de métodos
ópticos são as propriedades fisicas das lesões de carie. Os dados disponíveis na constituição das
lesões de carie incipiente em esmalte são, que a camada superficial que cobre a lesão de esmalte é
uma area porosa, porém ainda rica em minerais. A area subsuperficial da lesão tem pouco
conteúdo mineral, a morfologia da superficie da lesão inicial é levemente diferente do esmalte
higido. A fluorescência a laser (QLF) onde a luz visível está dentro da região azul-verde, tem
sido usada como fonte de informações para a descoberta de um método sensível para a detecção
de caries em superficies lisas e em fissuras num estagio inicial. 0 dente é iluminado com um
amplo feixe de luz azul-verde de comprimento de onda de 488 nm, de uma fonte laser de ion
argon. A fluorescência do esmalte ocorrendo na região amarelo-verde (cerca de 540 nm) é
observada através de um filtro de alta passagem do amarelo, para excluir a luz laser azul
dispersada pelo dente. As Areas desmineralizadas aparecem escuras. Angmar-Mansson et al.
(1996) afirmavam que uma das limitações do método QLF era o grande tamanho do equipamento
laser usado como fonte de luz. Os pacientes precisavam se aproximar do equipamento e não viceversa. Nesta época estava sendo desenvolvido um aparelho portátil para uso intra-oral visando
facilitar sua aplicação. Hoje este aparelho já está disponível no mercado, o DIAGNOdent, que é
um laser de diodo.
Emami et al. (1996) num estudo concluíram que o método não destrutivo de
fluorescência a laser é um método sensível e válido para a quantificação da perda mineral de
lesões naturais e rasas no esmalte, e deveria ser desenvolvido para o uso clinico quantitaivo.
0 objetivo que a odontologia preventiva aspira é prevenir a desmineralização e
promover a maior remineralização de caries. Mas os métodos de diagnóstico são limitados em
três pontos: eles têm somente a capacidade de detectar caries em um estagio consideravelmente
avançado. Mao têm a capacidade de quantificar precisamente a perda mineral, e há dificuldade
em observar pequenas modificações na perda ou ganho mineral ocorrido como resultado da
desmineralização ou remineralizaçã'o continua. Um método ideal para se observar carie em
esmalte permitiria a quantificação longitudinal da perda ou ganho mineral. Muitas técnicas para
detecção e quantificação da perda mineral de caries incipientes são destrutivas e não podem ser
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usadas clinicamente. A fluorescência quantitativa induzida por laser pode oferecer solução para
alguns destes problemas. A energia laser usada é pequena, e a diferença entre tecido sadio e
cariado pode ser correlacionada como perda mineral, tornando a técnica quantitativa. (ANDO et
al. 1997)
Al-Khateeb et al. (1997) usou num estudo um pequeno sistema portátil para uso intraoral que foi desenvolvido com uma fonte de luz regular e sistema de filtro, substituindo a luz
laser de ion arg6nio, usada anteriormente, como um método sensível para monitoração de cárie
em esmalte. 0 objetivo deste estudo foi avaliar esta fonte de luz portátil e validar as mudanças
observadas na fluorescência, com os dados obtidos na microrradiografia transversa e na análise
química. Concluiu-se que houve alta correlação entre os dois métodos fluorescentes, sugerindo
que o novo sistema portátil pode ser tão sensível quanto o aparelho anteriormente desenvolvido
para detecção de cárie. As vantagens são o menor volume, menor custo e ser portátil.
Ando et al. (1997) compararam a fluorescência a laser quantitativa (QLF) com a
fluorescência a laser com o uso de pigmentação (DELF) para o diagnóstico de perda mineral do
dente. QLF detectou desmineralizações que ocorreram após 8 horas de exposição na solução
desmineralizadora, sendo capaz de quantificar as quantidades crescentes de desmineralização do
esmalte, associada com períodos maiores de desmineralização. DELF foi capaz de detectar
desmineralização do esmalte após 2 horas de exposição na solução desmineralizante, sendo
incapaz de quantificar as quantidades crescentes de desmineralização associadas com períodos
maiores de exposição na solução desmineralizante. Os autores afirmaram que DELF necessita
mais estudos para determinar qual o pigmento fluorescente a ser utilizado e as condições de
excitação mais adequadas para a detecção de caries incipientes e a quantificação possível.
A fluorescência a laser (LF) e a fluorescência a laser com uso de corantes (DELF)
tem proporcionado a detecção de lesões incipientes em trabalhos feitos in vitro. DELF baseia-se
na penetração de um corante fluorescente que serve como um agente pigmentante da lesão.
Permite que um laser de arenio faça uma leitura mais apurada da superficie. Este tipo de
tecnologia vem sendo empregado experimentalmente para o diagnóstico de superficies lisas e
oclusais. Foi lançado no mercado um sistema de diagnóstico o DIAGNOdent que utiliza um laser
de diodo para detecção de caries oclusais. Estudos preliminares, in vitro, mostraram que hi uma
especificidade para lesões em esmalte de 74% e sensibilidade de 79%. Reich et al. apud Burnett
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et al. (2000) realizaram em 1998 um estudo clinico onde foram examinados clinicamente,
radiograficamente e com o DIAGNOdent, 24 pacientes que tinham 55 dentes posteriores com
suspeita de cárie. Foi realizada a abertura das fissuras, que apresentavam diagnóstico duvidoso,
com uma ponta diamantada, para a inspeção direta da presença ou não do tecido cariado.
Observou-se então que o laser pode detectar todos os casos onde a lesão cariosa estava presente
antes da abertura das fissuras. Este sistema parece ser uma alternativa interessante, porém há
necessidade de mais estudos clínicos.
Angmar-Minsson et al. (1998); Hinghman et al. (2001); Ferreira et al. (2001)
afirmaram que o QLF é apropriado para monitorar, in vivo, as mudanças minerais em lesões
incipientes de esmalte, e é útil para a avaliação das medidas preventivas em indivíduos
suscetíveis à cárie. Zandoná et al. (1998a) fizeram um estudo, in vitro, para desenvolver um
aparelho para iluminar as fissuras corretamente e capturar as imagens; para determinar se a lesão
pode ser detectada com esse aparelho pelas técnicas de fluorescência a laser (LF), e DELF; e para
determinar se a presença de matéria orgânica da película adquirida interfere na interpretação das
imagens de LF e DELF. O DELF foi uma ferramenta de diagnóstico mais sensível que o LF,
entretanto mostrou maior número de falsos-positivos que o LF. Talvez porque a película
adquirida reteve o corante, e as fissuras saudáveis foram consideradas cariadas. Os autores
afirmaram que a presença de placa bacteriana nas fissuras pode afetar na interpretação de tomada
do QLF e DELF. Zandoná et al. (1998b) em outro estudo, in vitro, investigaram o uso da
fluorescência a laser (LF) como método de detecção de cáries, comparando-o com a inspeção
visual e o DELF. Os resultados mostraram que DELF foi a melhor ferramenta de diagnóstico, e
que a inspeção visual e o LF têm o mesmo efeito de diagnóstico quando a cor das fissuras é
incluída como um sinal de desmineralização. Com base nos estudos apresentados concluiu-se que
embora os métodos propostos são significativamente melhores que a inspeção visual sozinha, é
necessário algumas melhorias antes de sua aplicação clinica.
Lussi et al. (1999) num estudo, in vitro, avaliaram a validade do DIAGNOdent e
compararam os valores com o MEC, para o diagnóstico de lesões oclusais. Concluíram que para
as cáries oclusais o DIAGNOdent apresentou melhor resultado que o MEC. Portanto o
instrumento a laser pode ser um instrumento de valor para monitorar longitudinalmente as caries
e para avaliar o resultado de intervenções preventivas. Pereira et al. (2000a) avaliaram, in vitro, a
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inspeção visual, o Monitor Eletrônico de Cáries (MEC), e a fluorescência a laser com o
DIAGNOdent, para o diagnóstico de cáries oclusais. Concluíram que a reprodutibilidade do
DIAGNOdent e MEC foram excelentes, mas a correlação do DIAGNOdent com a inspeção
visual foi baixa. Chesters et al. (2001) investigaram a relação entre o MEC III, a inspeção visual e
o DIAGNOdent para a detecção, in vivo, de cáries de superficie oclusal. Nos dentes inferiores
houve um acerto maior que nos superiores. Concluíram que o MEC III e o DIAGNOdent
parecem apresentarem resultados diferentes dependendo do tipo do dente a ser examinado.
Pereira et al. (2001b) compararam a reprodutibilidade e a precisão da inspeção visual, exame
radiográfico, os dois juntos (IV e RX), MEC e o DIAGNOdent, para o diagnóstico de cárie.
Concluíram que a reprodutibilidade para todos os métodos foi aceitável, enquanto que o
DI AGNOdent e a IV e RX juntos, mostraram ser mais confiáveis quanto à profundidade da lesão.
Shi et al. (2000) compararam, in vitro, o uso do DIAGNOdent com a radio grafia
interproximal em relação à precisão no diagnóstico de cárie oclusal. Concluíram que a
performance no diagnóstico para detecção de lesões de cárie oclusal

foi melhor com o

DIAGNOdent que com a radiografia interproximal. Granville-Garcia et al. (2000) avaliaram a
validade e a reprodutibilidade da inspeção visual, radiografia interproximal e o laser de diodo
DIAGNOdent, no diagnóstico de cárie. Para a maioria dos examinadores a inspeção visual
apresentou sensibilidade, precisão e especificidade maiores que os outros métodos. 0 laser de
diodo teve sensibilidade maior que a radiografia, porém apresentou um número maior de
diagnósticos falsos-positivos. Attrill et al. (2000) compararam a precisão e reprodutibilidade do
DIAGNOdent, da radiografia interproximal e da inspeção visual para o diagnóstico, in vivo, de
cárie oclusal. Concluíram que o DIAGNOdent foi o mais preciso para a detecção de cárie em
dentina. Mas as diferenças não foram significativas em relação à inspeção visual, significando
que com o treinamento visual, o diagnóstico pode ser preciso sem a necessidade de um
equipamento adicional. Heinrich et al. (2001) avaliaram, in vivo, a inspeção visual, a radiografia
interproximal e o DIAGNOdent para o diagnóstico oclusal. Neste estudo a inspeção visual levou
a uma subestimação nas lesões de cárie oclusa!, sendo recomendado o uso de um método de
diagnóstico adicional. 0 DIAGNOdent pode ser este instrumento potencial para o diagnóstico de
cárie oclusal. Costa et al. (2001) avaliaram, in vivo, o desempenho do DIAGNOdent comparando
com a inspeção visual e a radiografia interproximal. Concluíram que o DIAGNOdent pode ser
utilizado como método complementar no diagnóstico de cáries oclusais. Souza et al. (2001) num
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estudo, in vitro, avaliaram o desempenho da radiografia interproximal (RX), a inspeção visual
(IV) e o DIAGNOdent (FL) e diferentes associações entre os métodos (IV + FL; IV + RX; IV +
FL + RX), para o diagnóstico de caries oclusais. Baseados nos resultados pôde-se concluir que é
necessário realizar associações dos métodos de diagnóstico para se obter um diagnóstico mais
preciso, porém deve-se conhecer bem os métodos empregados, para não ser realizado um
so bretratamento .
Tonioli et al. (2000) compararam a inspeção visual; inspeção visual e radiografia
interproximal; inspeção visual, tátil e radiografia interproximal; microscópio cirúrgico; corante
evidenciador de cárie e fluorescência a laser de diodo, para diagnosticar lesões oclusais. Os
valores encontrados mostraram que a inspeção visual e a inspeção visual com a radiografia
tiveram grande especificidade para a detecção de cáries oclusais. O corante mostrou alta
sensibilidade, mas foi baixa a especificidade. 0 laser de diodo necessita de mais estudos, mas já
mostrou ser um bom adjunto no diagnóstico de cárie oclusal.
Ando et al. (2001) avaliaram a influência da espessura do esmalte, na quantificação
de mancha branca, usando o sistema quantitativo de fluorescência a laser (QLF). Concluíram que
a intensidade da fluorescência depende da espessura do esmalte para lesões do mesmo tamanho,
com a fluorescência aumentando quando a espessura é diminuída. A intensidade de fluorescência
não foi afetada pela espessura da dentina. Amaechi et al. (2001) num estudo concluíram que as
lesões manchadas podem afetar a confiabilidade do QLF, para monitorar as lesões em situações
clinicas. E em relação à distância focal da sonda do laser, as variações imperceptíveis no tamanho
da lesão, não afetam a reprodutibilidade dos dados de QLF.
Sheehy et al. (2000) compararam o DIAGNOdent com a inspeção visual num estudo,
in vivo, para o diagnóstico de carie oclusal. Neste estudo o DIAGNOdent detectou a

desmineralização e a hipomineralização, mas não pode diagnosticar a atividade da lesão, devendo
ser usado juntamente com a inspeção visual. Wong et al. (2000) avaliaram o uso do
DIAGNOdent, da inspeção visual junto com a inspeção tátil (exame clinico), para detectar caries
em dentes extraídos. Neste estudo o exame clinico apresentou melhores resultados que o
DIAGNOdent. Curvéllo et al. (2000) compararam a inspeção visual e o DIAGNOdent para o
diagnóstico de cárie oclusal incipiente em molares extraídos. Concluíram que a inspeção visual
foi capaz de identificar 75% das lesões cariosas e 86% de áreas não cariadas. 0 DIAGNOdent
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diagnosticou apenas 43% das lesões de cárie, mas apresentou a especificidade de 87%, sugerindo
que é um método adequado para o diagnóstico de superfícies oclusais saudáveis.
Summit et al. (2000) compararam a radiografia, a fluorescência a laser
(DIAGNOdent), sonda exploradora número 23, e um corante evidenciador de cárie (Cari-D-Tect)
para o diagnóstico de cárie em dentina. Concluíram que a fluorescência a laser e a radiografia
mostraram maior precisão nas informações, e o corante foi o que apresentou menor precisão.
Há questionamentos quanto a validade dos estudos in vitro, por especularem que a
substância responsável pela fluorescência tecidual

é a porfirina, presente em bactérias

cariogênicas, sendo esta alterada com o tempo e o meio de estocagem. Entretanto de acordo com
Hibst e Paulus ainda não é conhecida a substância responsável pela fluorescência do tecido
cariado. (GRANVILLE-GARCIA et al. 2000)
0 laser DIAGNOdent já é comercializado no Brasil pela Kayo, compõe-se de uma
caixa de comando, geradora do laser de diodo. As vantagens deste aparelho são: a) ausência de
perigo para o paciente e o profissional; b) possibilidade de inspecionar a face oclusal sem o uso
da sonda exploradora, promovendo o diagnóstico de cárie; c) possibilidade de estimar a
profundidade da lesão; d) detecção de lesões em esmalte em estágio inicial; e) monitoramento de
cáries; f) é um método não invasivo. As desvantagens são: a) não faz diferenciação entre as
lesões ativas e inativas; b) não faz diferenciação entre as cáries e os defeitos congênitos de
formação dos dentes; c) não detecta cáries secundárias abaixo das restaurações metálicas; d)
possui um custo elevado. (FERREIRA et al. 2001)
0 impacto do diagnóstico de cáries nas decisões de tratamento é considerado
importante. Deste modo, lesões não cavitadas podem ser restauradas, lesões dentindrias amplas
"ocultas" podem ser deixadas de restaurar, assim como crianças com baixo risco à cárie podem
receber tratamento preventivo desnecessário, que deveria ser aplicado as crianças com alto risco
cárie. Existe uma variação considerável no diagnóstico e nas decisões de tratamentos resultantes,
baseado no exame da superficie dental sozinha e sem a oportunidade do examinador obter
informações adicionais. Os dentistas podem melhorar sua performance treinando o uso de um
sistema de classificação detalhada e tirando um tempo suficiente para secar o campo e conduzir
as observações. No entanto em geral os métodos quantitativos (transiluminação por fibra óptica,
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medida de resistência elétrica e fluorescência a laser) mostraram a maior correlação com a
profundidade da lesão e, portanto, são mais adequados para monitorar as pequenas mudanças nas
lesões ao longo do tempo. Verdonschot em 1995 concluiu que muito da variabilidade vista na
performance dos métodos de diagnóstico deveria ser atribuida ao tipo do estudo (in vivo ou in

vitro), ao invés de ser atribuído ao tipo de teste diagnóstico. Isto é considerado importante porque
implica que os resultados dos experimentos in vitro não podem ser interpretados de uma maneira
integra para a situação clinica. Além do mais, devido ao fato de que a validação de testes de
diagnóstico clinicamente aplicados ainda é embaraçosa, os pesquisadores são estimulados a
encontrar outros meios de se avaliar a performance dos testes de diagnóstico in vivo como, por
exemplo, através de correções matemáticas das más classificações dos resultados dos testes de
diagnóstico. Os métodos de detecção quantitativa de cáries (transiluminação por fibra óptica,
medida de resistência elétrica e fluorescência a laser) foram preferidos para monitoramento da
progressão da lesão. Apesar destes métodos estarem comercialmente disponíveis para as
aplicações clinicas, o seu uso ainda é pequeno. Ao longo das Ultimas décadas, muitos
pesquisadores preocupam-se com o teste e a melhoria dos instrumentos de diagnóstico de cárie
dental. Um exemplo positivo é o uso, cada vez maior pelos dentistas, de imagens radiográficas
digitalmente melhoradas. (VERDONSCHOT et al. 1999)
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5 CONCLUSÕES

Para o correto diagnóstico é crucial se distinguir lesões que podem ser interrompidas
com o tratamento não invasivo, daquelas que justificam o tratamento restaurador. Portanto o alvo
do clinico moderno deve ser o diagnóstico de cárie antes da cavitação ter ocorrido. Além da
utilização dos métodos de diagnóstico existentes, é muito importante se avaliar a história do
paciente, para se identificar o risco à cárie, além de se determinar sua atividade. É necessário
considerar a cárie como uma doença multifatorial, onde todos os fatores devem ser analisados. 0
diagnóstico inicial na superfície oclusal ainda é dificil, devido a vários fatores, entre eles a
morfologia da superficie, dificultando sua higiene e visualização, facilitando a instalação e
progressão da lesão. A superficie oclusal é a mais suscetível à cárie, e com o declínio da cárie
houve mudanças na aparência clinica e no comportamento da lesão. O diagnóstico de cárie
oclusal e o tratamento mais adequados apresentam um grande desafio. Vários métodos de
diagnóstico surgiram no intuito de diagnosticar a lesão mais precocemente. Existem os métodos
de diagnóstico invasivos que não devem ser utilizados, pois se baseiam na remoção de estrutura
dental. E os métodos não invasivos que se baseiam nas propriedades fisicas inerentes à lesão,
dentre os quais, os mais conhecidos são a inspeção visual, inspeção tátil e a radiografia
interproximal que ainda hoje são os mais utilizados, embora apresentem falhas. A inspeção tátil
deve ser deixada de lado pois muitos estudos mostram não ser eficiente e ainda causar danos
estrutura dental, funcionando como um método invasivo. Dos métodos não invasivos mais
recentes, os quantitativos como a transiluminação por fibra óptica, medida de resistência elétrica
e fluorescência a laser, são os mais adequados para monitorar pequenas mudanças nas lesões ao
longo do tempo. A fluorescência a laser é o método mais promissor, mas necessita de mais
estudos. 0 método de diagnóstico ideal deve ser não invasivo e de simples aplicação, confiável,
sensível, especifico e preciso na medição do tamanho da lesão e de sua atividade, baseados no
processo biológico que esta diretamente relacionado ao processo de cárie. Infelizmente não existe
um método único que reúna todas estas características, sendo necessário sermos prudentes
durante o diagnóstico, afinal é baseado nele que determinamos qual tratamento deve ser
realizado.
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