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RESUMO 

 O método de exame visual apresenta limitações no diagnóstico de 

lesões de cárie em superfícies proximais devido ao contato interproximal. Para um 

diagnóstico mais efetivo, utiliza-se a associação do exame radiográfico (bitewing) ao 

exame visual. A radiografia, no entanto, apresenta baixa sensibilidade e alta 

variabilidade interexaminador. Na busca de métodos mais sensíveis e específicos, 

foi desenvolvido um aparelho de fluorescência a laser para detecção de lesões 

cariosas (DIAGNOdent). Por apresentar pontas de diâmetro muito grande, o 

DIAGNOdent não obteve sucesso em análises de lesões proximais. Foi, então, 

desenvolvido o DIAGNOdent pen, com mecanismo de ação semelhante ao seu 

antecessor, porém com uma ponta capaz de acessar a região interproximal. O 

objetivo da presente pesquisa foi avaliar o desempenho do DIAGNOdent pen na 

detecção de lesões de cárie proximal em molares decíduos, comparando seus 

resultados ao exame visual-tátil e à radiografia bitewing. A amostra constou de 209 

faces proximais de molares decíduos em estudantes de 8 – 12 anos. Todas as faces 

apresentavam contato interproximal e se encontravam livres de restaurações, 

hipoplasias e lesões cariosas extensas. Da amostra total, 43 dentes esfoliaram, 

fornecendo 63 faces para o exame de validação por microtomografia 

computadorizada (µCT). A pesquisa foi dividida em quatro momentos, sendo: 1º 

momento – exames visual, bitewing, DIAGNOdent pen; 2º momento – exame 

DIAGNOdent pen; 3º momento – exames visual e DIAGNOdent pen após 

afastamento dentário e 4º momento – exame DIAGNOdent pen nos dentes 

esfoliados. Teste de correlação de Spearman: VT-1/VT-2 (0,57), VT-1/BW (0,34), 

VT-1/µCT (0,33), VT-2/µCT (0,35), DDp-3/µCT (0,35). As análises de especificidade, 

sensibilidade e acurácia foram realizadas considerando três limites de definição 

saúde X doença. No limite D1, os maiores valores de especificidade e sensibilidade 

foram observados para DD4 (0,68) e EX1 (1,00), respectivamente. No limite D2, DD4 

(0,69) e Rx (1,00) apresentaram os maiores valores de sensibilidade e 

especificidade, respectivamente. No limite D3, DD4 apresentou os valores mais altos 

de sensibilidade (0,78) e o EX1, EX2 e Rx apresentaram os maiores valores para 

especificidade (1,00). Os valores para acurácia foram maiores para DD3 em D1 

(0,75), DD4 em D2 (0,78) e D3 (0,87). Entretanto, EX1 apresentou maiores valores 
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para acurácia do que DD1, enquanto EX2 apresentou valores semelhantes ao DD3. 

Com relação aos dados pesquisados, podemos concluir que o exame visual-tátil, 

utilizando os critérios Nyvad, apresentou melhores resultados na detecção de lesões 

proximais de cárie em molares decíduos do que os métodos de radiografia bitewing 

e o DIAGNOdent pen. 

Palavras-chave: Fluorescência a Laser, Cárie Proximal, Diagnóstico, Dentes 

Decíduos. 
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ABSTRACT 

The visual examination method has limitations in the diagnosis of approximal 

cavities due to the contact point. For a more effective diagnosis, the association of 

radiography (bitewing) and visual examination is used. Radiography, however, has 

low sensitivity and high variability between examiners. In search for more sensitive 

and specific methods, was developed a laser fluorescence device for detection of 

carious lesions (DIAGNOdent). On account of its large diameter tips, DIAGNOdent 

wasn’t successful in approximal lesions analysis. It was then that DIAGNOdent pen, 

with an action mechanism similar to the first one, but with a smaller tip, capable of 

approaching the approximal surface. The aim of this study was to evaluate 

DIAGNOdent pen’s performance in detection of approximal cavities on primary 

molars and compare the results to the visual-tactile examination and to the bitewing 

radiography. The sample consisted of 209 approximal surfaces of primary molars in 

students from 8 to 12 years. All faces had interproximal contact and were free of 

restorations, hypoplasia and extensive carious lesions. Of the total sample, 43 teeth 

exfoliated providing 63 faces for the validation exam by computed micro tomography 

(μCT). The research was divided into: 1st moment - visual inspection, bitewing, 

DIAGNOdent pen; 2nd moment - DIAGNOdent pen; 3rd moment - visual inspection 

and DIAGNOdent pen after teeth separation and 4th moment - DIAGNOdent pen in 

the exfoliated teeth. Spearman´s correlation scores: VT-1/VT-2 (0.57), VT-1/BW 

(0.34), VT-1/µCT (0.33), VT-2/µCT (0.35), DDp-3/µCT (0.35). At D1, the highest 

specificity and sensitivity values were observed for DDp-4 (0.68) and for VT-1 (1.00), 

respectively. At D2, DDp-4 and BW showed the highest value of sensitivity (0.69) and 

specificity (1.00) respectively. At D3, DDp-4 showed highest value of sensitivity (0.78) 

and VT-1, VT-2 and BW the higher scores of specificity (1.00). Accuracy values were 

higher for DDp-3 at D1 (0.75), DDp-4 at D2 (0.78) and D3 (0.87). However, VT-1 

showed higher accuracy values than DDp-1 and VT-2 showed similar values to DD-3. 

It was concluded that visual-tactile examination, using the Nyvad´s Criteria, showed 

better results in detecting approximal caries lesions in primary molars, when 

compared to bitewing radiographs and LFpen. 

Keywords: Laser Fluorescence, Approximal Caries, Diagnosis, Primary Teeth. 
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1. INTRODUÇÃO 

A lesão de cárie observada clinicamente é o resultado de inúmeros episódios 

de dissolução e reposição de minerais onde houve a prevalência da perda mineral. 

As lesões representam a manifestação de uma doença em desenvolvimento ou de 

um episódio passado (no caso de lesões inativas) e não a doença em si. 

(FEJERSKOV, 1997). 

A lesão inicial ativa de cárie apresenta-se clinicamente com coloração 

esbranquiçada e superfície opaca e rugosa, podendo ser identificada quando a 

superfície do esmalte é seca com ar comprimido. Em estágios mais avançados, a 

lesão pode evoluir até formar uma cavidade em esmalte ou em dentina. Na medida 

em que as condições que ocasionaram o desequilíbrio do processo de des-

remineralização se modificam, pode ocorrer a inativação da lesão de cárie, que 

passa a ter um aspecto variando de superfície lisa e brilhante, nas lesões iniciais de 

esmalte, a cavidades com tecido dentinário escurecido e duro, nas lesões em 

dentina (MALTZ e CARVALHO, 1999). 

O uso do método visual sem nenhum exame complementar apresenta 

limitações no diagnóstico de superfícies proximais devido à presença do ponto de 

contato interproximal (EKSTRAND, 2000). A visualização direta das superfícies 

proximais ocorre somente nos casos onde houve afastamento temporário com 

elástico ortodôntico, na ausência do dente adjacente, ou ainda em regiões com a 

presença de diastemas. Sabendo que as lesões de cárie nesta região se iniciam, 

predominantemente, na região abaixo do ponto de contato proximal (AKPATA et al., 

1996), pode-se concluir que, na ausência das condições citadas, pequenas manchas 

brancas e microcavidades dificilmente são observadas clinicamente. Os sinais da 

doença em progressão são, na maioria dos casos, diagnosticados apenas no 

estágio onde já ocorreu uma grande destruição tecidual e perda da integridade 

dentária (FEJERSKOV, 1997). 

O diagnóstico das lesões de cárie proximal é comumente realizado, portanto, 

através do exame clínico visual associado à avaliação de radiografias interproximais 

ou bitewing (WENZEL, 2000; SANDEN et al., 2003; LUSSI et al., 2006). Apesar de 
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ser considerado como uma ferramenta importante na detecção das alterações de 

tecidos mineralizados, o exame radiográfico também apresenta limitações, tais como 

baixa sensibilidade e alta variabilidade interexaminador (HALA et al., 2006). A 

imagem observada nas radiografias nem sempre representa a perda mineral 

ocorrida. O fato de estas imagens representarem em dois planos uma lesão 

tridimensional, unido à sobreposição de estruturas sadias às desmineralizadas, torna 

a radiografia um método de detecção limitado (WENZEL et al., 1993, HALA et al., 

2006).  É necessário que a perda mineral atinja proporções de 30 a 60% para que 

seja detectada na radiografia (MATTESON et al, 1996). As lesões iniciais de 

esmalte, representadas clinicamente pelas manchas brancas, são vistas 

histologicamente na superfície proximal, mas dificilmente são detectadas 

radiograficamente (ROCKENBACH, 2006). Sendo assim, a profundidade da lesão é 

geralmente subestimada (SANDEN et al., 2003; HALA et al., 2006; ROCKENBACH, 

2006).  

Em razão da filosofia preventiva instituída atualmente e da possibilidade de 

redução da exposição de pacientes e profissionais à radiação ionizante, busca-se, 

através de métodos de detecção com maior sensibilidade e especificidade, 

interceptar precocemente o desenvolvimento dessas lesões, permitindo, através de 

um programa de reeducação do paciente e tratamento conservador, a 

remineralização das estruturas dentais envolvidas. 

 Neste contexto, foi desenvolvido um aparelho que mede, através da 

fluorescência emitida pelos tecidos dentais sadios e cariados, o grau de progressão 

da lesão cariosa, fornecendo valores numéricos, que, de acordo com a tabela de 

pontos de corte, estabelecem uma relação direta com a profundidade da lesão. Este 

aparelho, denominado DIAGNOdent 2095 (KaVo, Biberach, Alemanha) foi lançado 

no mercado em 1998, e avaliado em vários estudos in vitro e in vivo. Seus 

resultados foram controversos, mas indicaram boa reprodutibilidade e sensibilidade 

quando o aparelho foi utilizado na detecção de cáries oclusais (especialmente em 

lesões de cárie oculta) e de superfícies lisas, podendo ser indicado como método 

complementar no diagnóstico destas lesões (LUSSI et al., 1999; BADER e 

SHUGARS, 2004; SHINOHARA et al., 2006; COSTA et al., 2008). No exame de 
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superfícies proximais, no entanto, o aparelho apresenta valor limitado, já que suas 

pontas não são capazes de penetrar o espaço interproximal (LUSSI et al, 2006). 

Apesar de encontrar maior validade (somatório de sensibilidade e 

especificidade) nos diagnósticos realizados com auxílio do DIAGNOdent, VIRAJSILP 

et al. (2005), em estudo que comparou a acurácia do DIAGNOdent em detectar 

cáries proximais em dentes decíduos in vitro, com a acurácia da radiografia bitewing, 

usando o exame histológico como padrão ouro, sugeriram que o contato proximal 

pode prevenir leituras falso-positivas de manchas, desta forma aumentando a 

especificidade, mas pode, por outro lado, prevenir leituras positivas verdadeiras de 

lesões cariosas, levando à redução da sensibilidade. 

Com o intuito de facilitar o acesso da luz laser à região interproximal, foi 

desenvolvido um novo aparelho, que utiliza os mesmos princípios de ação do 

DIAGNOdent, mas possui uma ponta de pequena espessura (0,4mm) e formato 

prismático, capaz de girar em torno do seu longo eixo e defletir a luz para cada uma 

das faces proximais separadamente (LUSSI et al, 2006). O novo aparelho, 

denominado DIAGNOdent 2190 ou DIAGNOdent pen, foi lançado no mercado em 

2005, mas poucos estudos foram realizados até o momento no intuito de avaliar sua 

acurácia (LUSSI et al., 2006; ALJEHANI et al., 2007; KÜHNISCH et al., 2007a, 

2007b; NOVAES et al., 2009).   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Ao mencionar o termo diagnóstico, deve-se ter em mente que este representa 

um processo dedutivo complexo de identificação da doença, que envolve muito além 

da detecção de sinais e sintomas, e que, desta forma, requer treinamento clínico 

para ser desenvolvido (NYVAD, 2004). Pelo seu caráter subjetivo, o diagnóstico 

clínico da cárie é controverso entre profissionais e requer constante atualização e 

informação, não apenas pela variabilidade de métodos de exame existentes, mas 

pela alteração de padrões, predominância e comportamento da doença, atualmente 

influenciados pelo uso do fluoreto (HALA et al, 2006).  

O desempenho dos métodos de detecção das lesões de cárie deve ser 

avaliado considerando-se dois parâmetros: a reprodutibilidade e a validade. Um 

método reprodutível é aquele cujas medidas repetidas apresentam resultados 

semelhantes, ou seja, demonstra a concordância entre dois exames realizados em 

épocas diferentes ou por examinadores diferentes, utilizando-se a mesma amostra. 

A reprodutibilidade pode ser avaliada pelo teste Kappa e pelo cálculo do coeficiente 

de correlação intraclasse (ICC, do inglês Intraclass Correlation Coeficient). 

A validade representa a capacidade de um método em avaliar o que ele 

realmente se propõe a avaliar. É determinada pela proporção de resultados corretos 

levando em consideração o padrão-ouro, que é o diagnóstico de referência, a qual é 

considerada definitiva, verdadeira. Utilizando esses resultados, a validade de um 

método pode ser calculada em termos de especificidade e sensibilidade.  

 
A sensibilidade de um teste representa a habilidade deste em detectar 

corretamente os indivíduos que têm a doença. Um procedimento com sensibilidade 

1,0 identifica 100% dos indivíduos doentes. Sendo assim, se a sensibilidade obtida 

for baixa, significa que muitas lesões não foram detectadas pelo teste diagnóstico. 

Tipicamente, um procedimento com alta sensibilidade rende muito poucos 

resultados falso-negativos. A especificidade, em contrapartida, representa a 

capacidade do teste de diagnosticar corretamente os indivíduos livres da doença. 

Um procedimento que sempre dá resultado negativo para indivíduos saudáveis 

apresenta especificidade 1,0. Se o resultado de um procedimento com alta 
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especificidade é positivo, é praticamente certo que a doença esteja presente (produz 

poucos falso-positivos). A acurácia indica o grau em que uma medida representa o 

verdadeiro valor do atributo que está sendo medido (PRETTY e MAUPOMÉ, 2004). 

O ideal, portanto, seria um teste com alta sensibilidade, alta especificidade e 

acurácia.  

O valor preditivo positivo (VPP) é a proporção de verdadeiros positivos dentre 

as superfícies consideradas doentes pelo teste. Quanto mais específico for o teste, 

melhor será seu VPP e maior será a segurança de que um resultado positivo se 

confirme no diagnóstico. O valor preditivo negativo (VPN) é a proporção de 

superfícies com resultado negativo que não têm a lesão. Valores baixos de VPN 

mostram que houve um número alto de resultados falso-negativos (ROCKENBACK 

2006). 

Dentre os métodos de detecção e diagnóstico das lesões de cárie, os 

comumente utilizados na prática clínica são o exame visual-tátil e o radiográfico. 

Entretanto, outros métodos de detecção também estão disponíveis, como os 

métodos baseados em corrente elétrica (avaliam as lesões de cárie considerando a 

alteração da passagem de corrente elétrica) e o grupo de métodos baseados em luz, 

os quais se baseiam nos fenômenos ópticos resultantes das diferenças entre as 

estruturas dentais hígidas e cariadas, como a fluorescência a laser (DIAGNOdent), o 

QLF -fluorescência induzida por luz de xenônio, o LED - diodo emissor de luz e a 

transiluminação por fibra ótica (Foti, Difoti, Dialux, Microlux, Discoverlight.Electrical 

Caries Measurements) 

 

2.1) Exame visual-tátil - Critério de Nyvad 

Considerando que o grau de atividade das lesões possui um valor preditivo, 

lesões ativas não cavitadas apresentam um risco consideravelmente maior de 

progressão para o estado de cavidade do que lesões inativas, especialmente em 

populações não expostas regularmente ao fluoreto (NYVAD et al, 2003). A atividade 

da cárie pode ser usada para aconselhar o curso do tratamento subsequente. 

NYVAD e FEJERSKOV (1997) sugeriram uma sequência de passos para auxiliar o 

profissional na tomada de decisão quanto ao tratamento a ser realizado. Sendo 
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assim, o primeiro passo seria a definição do estado da superfície examinada (sadia, 

lesionada ou restaurada). No caso de superfícies lesionadas, o grau de atividade 

deve ser determinado (segundo passo). A partir do terceiro passo, lesões ativas 

(progressivas) devem receber tratamento (operativo ou não), escolhido de acordo 

com a possibilidade de controle do biofilme na região, enquanto lesões inativas (não 

progressivas), não necessitam de tratamento profissional para controle da doença. 

Segundo os autores, portanto, a decisão de tratamento deve ser baseada em 

evidências.   

Sabendo que muitos sistemas de escores atuais para cárie dental não 

consideram a natureza dinâmica da doença, NYVAD et al (1999) descreveram um 

critério para diagnóstico clínico de lesões de cárie diferenciando lesões ativas e 

inativas, cavitadas ou não, avaliando a confiabilidade deste sistema numa população 

com alta experiência de cárie. A distinção entre lesões ativas e inativas foi feita 

através da combinação do exame visual com o exame tátil. 

Clinicamente, no exame visual observa-se que a lesão ativa em esmalte exibe 

uma aparência opaca e rugosa, enquanto lesões inativas adquirem uma superfície 

lisa e brilhante. Quanto à localização e à forma, as lesões estão situadas nos locais 

de acúmulo de biofilme e acompanham o formato deste. Sendo assim, as lesões 

ativas em superfície lisa são comumente encontradas em proximidade à margem 

gengival e apresentam-se arqueadas, em formato de “banana”; em superfície 

proximal são encontradas entre o ponto de contato e margem gengival e apresentam 

formato de “rim”, enquanto as lesões de superfície oclusal são observadas 

acompanhando as fóssulas e fissuras. As lesões inativas em superfície lisa e 

proximal, por outro lado, se encontram localizadas a certa distância da margem 

gengival (NYVAD et al , 1999; NYVAD et al, 2009). 

As lesões ativas em dentina são amolecidas ou “semelhantes ao couro” 

quando sondadas, úmidas e descoloridas, facilmente visíveis a olho nu, com ou sem 

envolvimento pulpar. Quando inativadas, estas lesões também adquirem um aspecto 

brilhante e duro à sondagem, e não apresentam envolvimento pulpar (NYVAD et al, 

1999).  
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O exame tátil é realizado com auxílio de uma sonda exploradora, que é 

gentilmente passada sobre a superfície examinada, removendo o biofilme 

depositado e fornecendo a percepção de rugosidade/lisura e dureza presente na 

face (NYVAD et al , 1999). 

Especialmente em superfícies proximais, onde o contato dente a dente oculta 

as características das faces envolvidas, tem sido mostrada uma dificuldade na 

estimativa da profundidade das lesões detectadas, além de dificuldade na 

determinação da presença ou não de pequenas cavidades (DE ARAÚJO et al, 1992 

apud HINTZE et al, 1998).  

Embora as observações clínicas sugiram que as lesões de cárie podem ser 

paralisadas em qualquer estágio de seu desenvolvimento – mesmo em superfícies 

cavitadas – quando condições “livres de biofilme” são mantidas clinicamente 

(NYVAD e FEJERSKOV, 1997), busca-se cada vez mais a detecção das lesões 

ainda em seu estágio inicial, de mancha branca ativa, quando a perda mineral ainda 

não causou descontinuidade superficial e perda de substância na face em questão.  

 

2.2) Radiografia Interproximal ou Bitewing 

Na técnica radiográfica convencional, utilizam-se filmes compostos por uma 

emulsão de cristais de brometo ou iodeto de prata que, quando sensibilizados pela 

radiação X, formam uma imagem latente. Esta imagem, visível após processamento 

químico, revela variações de tons de cinza, indicando regiões de maior ou menor 

densidade. Regiões mais densas e espessas bloqueiam a passagem dos raios X, 

promovendo menor sensibilização de cristais no filme radiográfico, o que gera 

imagens radiopacas. Em contrapartida, áreas de menor densidade e espessura 

permitem a chegada de mais radiação ao filme, gerando imagens radiolúcidas 

(SARMENTO et al, 1999). 

As lesões de cárie são fruto de uma desmineralização dos tecidos dentais e, 

portanto, são representadas por imagens radiolúcidas. A radiografia é considerada 

um método mais sensível do que a inspeção visual na detecção de lesões proximais 
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e oclusais na dentina, para estimar a profundidade e monitorar seu comportamento 

(MACHIULSKIENE et al., 1999; WENZEL, 2004; SILVA NETO et al., 2008), porém 

muitas lesões caracterizadas histologicamente em dentina foram visualizadas nas 

radiografias como uma lesão mais superficial, localizada em esmalte 

(ROCKENBACH, 2006). As imagens subestimam a profundidade real da lesão, 

observação corroborada pelo estudo de NOVAES et al. (2009), que mostrou que os 

métodos visual e radiográfico apresentam baixa sensibilidade e alta especificidade 

no diagnóstico de lesões de cárie proximal restritas ao esmalte. 

As lesões de cárie proximal em dentes decíduos apresentam progressão mais 

rápida, quando comparadas às lesões de dentes permanentes, e são de difícil 

diagnóstico. Algumas características morfológicas dos dentes decíduos, como 

menor espessura de esmalte e dentina (MORTIMER, 1970), menor grau de 

mineralização (WILSON e BEYNON, 1989), túbulos dentinários mais amplos em 

comparação aos dentes permanentes (MURRAY e MAJID, 1978) e área de contato 

proximal mais larga, permitindo maior acúmulo bacteriano (PITTS e RIMMER, 1992), 

justificam esta afirmação.  

O diagnóstico precoce das lesões de cárie exime a criança da experiência 

dolorosa e da tensão emocional, além de aumentar as chances de permanência dos 

dentes decíduos até o momento de sua esfoliação normal. A seleção do protocolo 

radiográfico mais adequado depende da idade da criança, do tamanho de sua 

cavidade bucal, além do nível de colaboração do paciente infantil (BRICKER e 

KASLE em MCDONALD, 2001). 

A idade de 8-9 anos representa um momento interessante quando objetiva-se 

pesquisar lesões interproximais em molares, pois, na maioria das crianças, a 

superfície mesial do primeiro molar permanente já se encontra em contato com a 

distal do segundo molar decíduo há 2 ou 3 anos (LILLEHAGEN et al., 2007). O risco 

de desenvolvimento de cárie na mesial do primeiro molar permanente é 

consideravelmente maior se há presença de cárie na distal do segundo decíduo 

(MEJÀRE et al., 2001; VANDERAS et al., 2004 apud LILLEHAGEN et al., 2007). O 

exame bitewing nesta idade, portanto, tem sido justificado quando se deseja 

identificar crianças com lesões de cárie proximal em esmalte nos segundos molares 
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decíduos e primeiros molares permanentes, mesmo em populações de baixa 

prevalência de cárie (LILLEHAGEN et al., 2007).  

A progressão mais rápida das lesões na dentição decídua também deve ser 

considerada quando se determina o intervalo de tempo entre as tomadas de 

radiografias interproximais (BRICKER e KASLE apud MCDONALD, 2001). Neste 

momento, é necessário lembrar que a exposição de crianças à radiação ionizante 

apresenta um grau de morbidade mais significativo do que em adultos. A criança se 

encontra em estágio de crescimento e desenvolvimento, apresentando tecidos ainda 

imaturos e mais sensíveis aos efeitos da radiação, especialmente na região de 

gônadas e tireóide (PAGNONCELLI e OLIVEIRA, 1999).    

A decisão de tratamento deve avaliar não somente a profundidade estimada 

da lesão, mas também a presença ou não de cavidade na face examinada, além do 

grau de atividade da doença. VIRAJSILP et al. (2005) obtiveram resultados de alta 

sensibilidade para a radiografia no diagnóstico de superfícies cavitadas, mas baixa 

capacidade de distinção entre superfícies saudáveis e lesões não-cavitadas. 

Segundo os autores, a probabilidade de haver cavidade em lesões cariosas com 

radiolucidez restrita ao esmalte é pequena, enquanto lesões com envolvimento da 

porção interna da dentina mostram grande correlação com a presença de cavidade. 

Em lesões proximais com extensão intermediária, ou seja, a partir da junção amelo-

dentinária, invadindo a porção mais externa da dentina, o exame radiográfico não é 

capaz de determinar com segurança a presença de cavidades (LARENTIS, 2005).    

O estudo de SILVA NETO et al. (2008), sugere que o terço mais externo da 

dentina é o limite histológico entre a mancha branca e a cavitação observadas 

clinicamente. Mais uma vez, a radiografia é apontada como um método ineficiente 

para detectar lesões incipientes confinadas ao esmalte, sendo mais eficaz para 

lesões que já alcançaram a junção amelo-dentinária. Segundo os autores, enquanto 

manchas brancas correspondem a lesões em esmalte, manchas escuras 

correspondem a lesões em nível da junção amelo-dentinária, e a cavitação está 

relacionada a lesões mais profundas em dentina.  
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MARIATH et al. (2007) realizaram um estudo para investigar a relação entre o 

nível de cinza nas imagens radiolúcidas de radiografias digitalizadas, assim como a 

extensão destas imagens, com a presença de cavidade proximal em molares 

decíduos. Concluíram que o grau de radiolucidez das lesões, representado através 

das escalas de cinza, não é indicativo da presença ou ausência de cavidade. A 

extensão em profundidade da imagem radiolúcida, entretanto, ao atingir a metade 

externa da dentina, foi relacionada à presença de lesão cavitada, independente do 

tamanho da cavidade formada. Resultados semelhantes foram observados por 

NOVAES et al. (2009), que determinaram que imagens radiolúcidas estendidas ao 

terço médio da dentina ou mais profundas usualmente indicaram presença de 

cavidade, enquanto as imagens radiográficas indicando lesões de esmalte não 

apresentaram cavitação. 

Embora os estudos citados indiquem uma relativa correlação entre a 

profundidade da lesão obtida na radiografia e a presença de cavidade, as imagens 

radiolúcidas observadas não oferecem informações acerca do estágio de atividade 

da lesão (NYVAD e FEJERSKOV, 1997). Uma desmineralização observada 

radiograficamente pode representar clinicamente uma lesão inativada. A 

combinação de técnicas, portanto, ainda é a melhor ferramenta diagnóstica, aliada 

ao conhecimento do dentista e seu julgamento clínico (SILVA NETO et al., 2008).  

 

2.3. Fluorescência a laser 

O diagnóstico da cárie como é realizado na prática clínica diária ainda é, 

portanto, um procedimento inexato. Os métodos diagnósticos mais comumente 

utilizados tendem a apresentar maior especificidade do que sensibilidade, o que 

significa que seus resultados são baseados relativamente em mais achados falso-

negativos do que achados falso-positivos (BADER e SHUGARS, 2004). O pobre 

desempenho dos métodos convencionais tem levado muitos pesquisadores à busca 

de métodos de detecção quantitativos. Além de serem mais facilmente reproduzíveis 

do que as avaliações qualitativas, as medidas quantitativas têm sido desenvolvidas 
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para detectar as lesões em estágios mais precoces de desenvolvimento e monitorar 

o curso da doença (NYVAD, 2004; PRETTY e MAUPOMÉ, 2004). 

Neste contexto, a fluorescência a laser surgiu como uma alternativa 

diagnóstica. Antes da confecção de um aparelho para utilização clínica, a 

fluorescência foi estudada por HIBST e GALL (1998). A pesquisa, que obteve 

resultados promissores, mostrou que tecidos dentários sadios e cariados emitem 

fluorescências diferentes quando estimulados por uma luz vermelha com 

comprimento de onda de 638 a 655nm. A partir deste resultado, foi construído um 

sistema usando um laser de diodo como fonte luminosa e um fotodiodo combinado a 

um filtro como detector. A transmissão era feita através de um feixe de fibras ópticas, 

onde uma fibra central era responsável pela excitação e 8 fibras circundantes faziam 

a detecção. O sistema foi testado pelos autores em uma variedade de dentes 

humanos extraídos, obtendo reprodutibilidade nas medidas adquiridas.  

No ano seguinte, o dispositivo, agora denominado DIAGNOdent, foi 

novamente testado, desta vez no sentido de obter a origem dos sinais de 

fluorescência (HIBST e PAULUS, 1999). Enquanto a hidroxiapatita (HA) e os 

fosfatos de cálcio obtiveram baixas fluorescências, a HA misturada ao chá preto 

obteve alta fluorescência. Em tecidos dentais saudáveis, foi observada uma 

elevação na fluorescência emitida de acordo com o aumento da intensidade da cor 

dos dentes. Além disso, os autores observaram outros aspectos interessantes, como 

a influência bacteriana nos resultados. Quando o esmalte sofria descalcificação 

artificial, a fluorescência não era alterada de forma significativa, resultado 

corroborado pelos estudos de LUSSI et al (2004) e SPIGUEL et al. (2009). Somado 

a isso, colônias de bactérias desenvolvidas a partir de esfregaços de tecidos 

cariados mostravam fluorescência, assim como o Agar ao seu redor (indicando que 

os metabólitos difundidos também apresentavam fluorescência). Os autores 

concluíram a partir destas observações que a fluorescência basal dos tecidos 

dentários hígidos pode ser resultado da combinação da matriz inorgânica com a 

baixa concentração de moléculas orgânicas, e que o aumento da fluorescência 

durante o processo carioso parece ser mais influenciado pelos metabólitos 

bacterianos do que pela desintegração cristalina em si. 
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Hoje, sabe-se que não somente a presença de pigmentos, bactérias e seus 

metabólitos, especialmente a porfirina, influenciam as leituras do aparelho. A 

presença de cálculo, áreas de hipomineralização, materiais restauradores e resíduos 

de pasta, pó ou géis para profilaxia podem provocar resultados falso-positivos 

(HIBST e PAULUS, 1999; EL-HOUSSEINY e JAMJOUM, 2001; HIBST et al., 2001; 

SHI et al., 2001a; SHEEHY et al., 2001; MENDES et al., 2004a; MENDES et al, 

2004b; HITIJ e FIDLER, 2008).  

O desempenho do aparelho foi avaliado na revisão sistemática de BADER e 

SHUGARS (2004), que analisaram vários estudos in vitro e in vivo em superfícies 

oclusais de dentes permanentes e decíduos, indicando que o DIAGNOdent tende a 

ser mais sensível que o exame visual na detecção de lesões oclusais em dentina, 

porém aumenta o número de diagnósticos falso-positivos (menor especificidade). Na 

avaliação de lesões em esmalte, o aparelho obteve menor sensibilidade e maior 

especificidade do que as obtidas nas lesões em dentina. Somente dois estudos em 

superfícies lisas foram mencionados na revisão, ambos in vitro, sugerindo maior 

especificidade do que sensibilidade.   

A presença do contato proximal dificulta o acesso da ponta do aparelho à 

região lesionada, reduzindo seu desempenho (LUSSI et al, 2006), porém alguns 

estudos indicaram que o DIAGNOdent pode ser utilizado como ferramenta auxiliar 

em superfícies lisas e proximais de dentes permanentes, com boa reprodutibilidade 

(SHI et al, 2001b; WAGNER et al, 1999; LONGBOTTOM et al, 1992; FORGIE et al, 

1999; PINELLI et al, 2002; SHINOHARA et al, 2006; ALJEHANI et al, 2007; 

TAGTEKIN et al, 2008).  

Para MENDES et al. (2005), este aparelho de fluorescência a laser mostrou, 

ao avaliar cáries de superfícies lisas em dentes decíduos, boa performance na 

predição da extensão das lesões em dentina. Os valores do aparelho apresentaram 

uma correlação melhor com a profundidade da lesão do que com a perda mineral. 

Foi relatado também um estudo em superfícies lisas de dentes decíduos 

anteriores, onde os autores avaliaram a inativação de manchas brancas após 

aplicação de verniz fluoretado. A inspeção visual mostrou mudança no aspecto das 
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lesões, de opacas e rugosas para lisas e brilhantes, com redução da extensão das 

lesões (registradas através de fotografias ao longo do tratamento). Conforme as 

lesões regrediram, ocorreu também uma redução nos valores de leitura obtidos pelo 

DIAGNOdent (KIERTSMAN et al, 2002). O aparelho, portanto, foi considerado como 

um bom método auxiliar na avaliação de lesões incipientes de superfícies lisas, 

opinião compartilhada por PINELLI et al (2008). 

A precisão do diagnóstico obtido com auxílio do aparelho depende ainda de 

outros fatores, como os valores de referência utilizados, ou seja, os pontos de corte. 

Por não existir um consenso neste quesito, tais diferenças podem comprometer a 

discussão dos resultados obtidos (DINIZ, 2006). O valor limiar para classificação das 

lesões de cárie varia de acordo com os estudos, tipos de dentes utilizados 

(permanentes ou decíduos) e com os sítios avaliados (face oclusal, superfície lisa 

livre e superfície proximal).  

Em superfícies proximais de dentes decíduos, VIRAJSILP et al (2005) 

encontraram valores ideais de 0-2 para dentes hígidos, 3-6 para lesões na metade 

externa do esmalte, 7-15 para lesões na metade interna do esmalte e >16 para 

lesões em dentina. O estudo foi realizado in vitro e obteve resultados diferentes 

quando o aparelho foi utilizado simulando a presença do contato proximal. Neste 

caso, os valores ideais corresponderam ao intervalo de 2-3 para lesões de esmalte, 

superficiais ou não, enquanto valores >4 corresponderam a lesões atingindo a 

dentina. Mais uma vez, o contato proximal foi citado como fator de interferência nos 

resultados, já que neste último caso houve a diferenciação entre lesões de esmalte e 

dentina, porém não foi possível estabelecer um limite para as lesões que afetavam 

somente o esmalte (metade externa ou interna).  

 

2.3.1. DIAGNOdent pen 

Considerando que o aparelho DIAGNOdent pen apresenta princípio de ação 

semelhante ao do seu antecessor, é compreensível esperar semelhança também 

entre seus resultados. KÜHNISCH et al. (2007a), entretanto, ao compararem os 

resultados obtidos  pelo DIAGNOdent pen aos obtidos pelo DIAGNOdent, nos 
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mesmos sítios, encontraram leituras diferentes para os dois aparelhos. O 

DIAGNOdent pen apresentou valores de fluorescência maiores, o que significa que 

os valores de pontos de corte utilizados no DIAGNOdent não devem ser inferidos 

para o DIAGNOdent pen, visto que isto aumentaria o risco de diagnósticos falso-

positivos e, consequentemente, de sobretratamento. Sendo assim, mais pesquisas 

parecem ser necessárias para determinar a validade e estabelecer pontos de corte 

ótimos para o DIAGNOdent pen. 

Um requesito fundamental de um método diagnóstico para estudos clínicos e 

epidemiológicos de cárie é que este deve prover medidas consistentes e 

padronizadas inter e intraobservadores, ou seja, reprodutibilidade (ALJEHANI et al, 

2007). Com relação à reprodutibilidade do novo aparelho, os estudos são 

controversos. LUSSI et al. (2006) afirmam que o DIAGNOdent pen é capaz de 

detectar cárie em superfícies proximais com boa acurácia e reprodutibilidade. A 

forma prismática de sua ponta permite o acesso à região de contato proximal, além 

de direcionar a luz emitida lateralmente ao seu longo eixo.  

O estudo de ALJEHANI et al. (2007) obteve excelente concordância entre as 

duas gerações de DIAGNOdent intraobservadores.  Isto indica a possibilidade de 

monitorar lesões de cárie, mesmo que as lesões sejam registradas por gerações 

diferentes de DIAGNOdent, desde que as medições sejam providas pelo mesmo 

operador.  O estudo in vitro revelou que ambos, DIAGNOdent e DIAGNOdent pen, 

tiveram excelente concordância intraobservador e satisfatória interobservadores 

para a quantificação de lesões de cárie em superfícies lisas, utilizando histologia 

como padrão ouro. A correlação com o padrão ouro foi similar para ambos os 

aparelhos e para ambos observadores, indicando que o DIAGNOdent pen tem 

performance semelhante à do DIAGNOdent na quantificação de lesões de superfície 

lisa, com a vantagem de ser um instrumento menos volumoso, mais prático e 

flexível. 

KÜHNISCH et al. (2007b), entretanto, concluíram que, embora seja de fácil 

manuseio, o aparelho DIAGNOdent pen não apresenta reprodutibilidade satisfatória, 

devendo ser utilizado apenas em adição a outros métodos diagnósticos.  Embora o 

elevado índice de Correlação Intraclasse (ICC) obtido indique excelente 
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reprodutibilidade, o intervalo de valores a 95% de confiança registrado dá evidência 

de séria dispersão de medidas nos sítios oclusais. Os resultados de todos os 

intervalos analisados (0-99, <30 e >30) excederam o limite de desvio de ±20%. 

Baseado nisso, o estudo concluiu que existe reprodutibilidade insatisfatória do 

DIAGNOdent pen para todos os intervalos de medidas. 

Dos estudos avaliando acurácia, LUSSI et al (2006), avaliaram in vitro o novo 

aparelho de fluorescência a laser, utilizando 75 molares permanentes montados em 

blocos simulando os contatos proximais. Os exames com o DIAGNOdent pen foram 

comparados ao exame radiográfico e histológico. Os autores concluíram que este 

pode ser usado como ferramenta adicional na detecção de lesões proximais e no 

monitoramento da progressão/regressão destas lesões, pois apresenta, além de boa 

reprodutibilidade, acurácia. Através da validação histológica, os autores sugeriram a 

utilização dos seguintes intervalos como valores de referência: 0-6 para dentes 

hígidos, 6,1-9 para lesões na metade externa do esmalte, 9,1-15 para lesões até a 

metade interna do esmalte e >15 para lesões atingindo a dentina. 

Outro estudo in vitro (BRAGA et al, 2009), este comparando as leituras do 

DIAGNOdent pen com o exame clínico visual (ICDAS II) e com o exame radiográfico 

(bitewing), utilizou como padrão ouro o exame visual direto e a análise 

histopatológica. Considerando o aspecto da superfície, o DIAGNOdent pen obteve 

sensibilidade estatisticamente maior, mas especificidade menor quando comparado 

aos demais métodos. Considerando a área sob a curva ROC, o exame visual e o 

DIAGNOdent pen mostraram valores maiores na detecção de lesões cavitadas. 

Ambos também apresentaram maior sensibilidade para detectar lesões iniciais de 

esmalte do que o exame radiográfico, mas o DIAGNOdent pen demonstrou 

especificidade estatisticamente inferior do que o exame visual neste quesito, além 

de baixa reprodutibilidade na detecção dessas lesões iniciais de cárie. Uma 

similaridade foi encontrada na acurácia, pela análise da área sob a curva ROC, entre 

os métodos radiográfico e de fluorescência, porém foi demonstrada maior 

sensibilidade para o DIAGNOdent pen e maior especificidade para a radiografia. Os 

autores concluíram que o método visual ainda apresenta os melhores resultados na 

detecção de lesões de cárie proximal em molares decíduos.   
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CELIBERTI et al (2010) avaliaram in vitro 123 superfícies proximais de 

molares decíduos, comparando os resultados do DIAGNOdent pen com a 

profundidade das lesões determinada por microscopia de luz polarizada.  Os autores 

encontraram baixa correlação entre as leituras do DIAGNOdent pen e a 

profundidade das lesões cariosas, além de baixa reprodutibilidade, especialmente 

em lesões de mancha branca. Sendo assim, o aparelho não foi considerado 

adequado para monitoramento de lesões não cavitadas em superfície proximal de 

molares decíduos. 

NOVAES et al. (2009) realizaram o primeiro estudo in vivo onde foi avaliada a 

performance do DIAGNOdent pen na detecção de lesões de cárie proximal em 

molares decíduos. Dois examinadores avaliaram as faces proximais dos molares 

utilizando inspeção visual, radiografia e DIAGNOdent pen. Como padrão ouro, os 

autores utilizaram separação interdental para avaliar a presença de cavidade. 

Através dos resultados, observaram que nenhum teste apresentou bom 

desempenho na detecção de mancha branca. Para cavitação, todos os métodos 

apresentaram alta especificidade. Foi concluído que DIAGNOdent pen e radiografia 

apresentam performances similares na detecção de cavidade em superfície proximal 

de molares decíduos. Neste estudo, os pontos de corte utilizados foram 0-5 (hígido), 

5,1-16 (mancha branca) e >16 (cavidade).   

 

2.4. Microtomografia Computadorizada 

A microtomografia computadorizada (μCT) é um novo método de avaliação 

destinado a pequenas amostras e se assemelha a uma versão em miniatura da 

tomografia axial computadorizada, gerando imagens na ordem de micrômetros 

(PEREIRA-OLIVEIRA, 2009). Além de oferecer uma análise das propriedades físicas 

da amostra, é capaz de gerar imagens tridimensionais das estruturas, sem causar 

danos ou alterações nos espécimes (SCHWASS et al, 2009). As informações 

obtidas através desta técnica podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Os 

modelos tridimensionais construídos através da microtomografia oferecem várias 

possibilidades, como a observação de fraturas, lesões cariosas, visões de secções 
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de esmalte e dentina, além da região pulpar, dados que podem ser úteis tanto em 

pesquisas científicas como no treinamento de estudantes de odontologia 

(NAGASAWA et al, 2010). 

A determinação da densidade mineral é um uso particular no estudo de 

lesões incipientes de esmalte (HUANG et al, 2007; SCHWASS et al, 2009; HUANG 

et al, 2010) e alguns estudos têm sido realizados no intuito de promover uma 

calibração do aparelho de modo que as medições obtidas resultem em maior 

acurácia (SCHWASS et al, 2009).  

Para HAUNG et al (2007), a microtomografia é um método in vitro sensível, 

capaz de caracterizar e quantificar a densidade de pequenas lesões de mancha 

branca não cavitadas, e que apresenta um potencial promissor em estudos 

quantitativos futuros de remineralização do esmalte.  

De fato, um estudo recente (LO et al, 2010) comparou a detecção de 

mudanças em lesões de cárie artificiais em dentina e esmalte, antes e após 

remineralização, avaliando as amostras através de microtomografia 

computadorizada, microscopia de luz polarizada e microrradiografia transversa. 

Tanto a μCT quanto a microrradiografia foram capazes de detectar as mudanças 

ocorridas e os autores concluíram que a microtomografia pode ser usada como 

substituta da microrradiografia e da microscopia de luz polarizada nos estudos in 

vitro sobre cárie. 

Em estudo avaliando lesões de cárie proximal através do exame visual 

(ICDAS), radiografias digitais pela técnica interproximal e microtomografia, 

correlacionando os dados obtidos com a microscopia, os autores encontraram 

correlação positiva entre os resultados de profundidade das lesões obtidos pela μCT 

com o exame ICDAS e a histologia. A autora relata como vantagens da técnica, 

além da informação tridimensional e isotrópica, a manutenção da integridade das 

amostras, possibilitando seu uso em outro momento, sem perda de eventuais 

características (PEREIRA-OLIVEIRA, 2009). 

O único estudo encontrado relacionando as leituras do DIAGNOdent à 

microtomografia foi desenvolvido por SHINOHARA et al (2006), no qual os autores 
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correlacionaram a profundidade das lesões de cárie aos valores do aparelho de 

fluorescência a laser. Os resultados da microtomografia foram utilizados substituindo 

a microscopia como método de validação e utilizados no cálculo de sensibilidade, 

especificidade, acurácia e pontos de corte ideais do DIAGNOdent para o diagnóstico 

de lesões de superfície lisa e oclusal em dentes permanentes.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL  

Avaliar o desempenho da fluorescência a laser (DIAGNOdent pen) como 

método de detecção clínica de lesões de cárie proximal em molares decíduos, 

comparando-o aos métodos de exame visual-tátil e radiografias interproximais ou 

bitewing 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Avaliar a reprodutibilidade do aparelho DIAGNOdent pen intra-avaliador 

na detecção de lesões proximais de cárie em molares decíduos.  

 Avaliar a influência do ponto de contato interproximal nas leituras do 

DIAGNOdent pen. 

 Avaliar a influência do meio in vivo X in vitro nas leituras do 

DIAGNOdent pen. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1. ASPECTOS ÉTICOS 

O protocolo experimental utilizado no presente estudo clínico em humanos foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense, documento CEP CMM/HUAP n° 310/09 (anexo 

1), e obteve aprovação para todos os procedimentos previstos, desde a seleção dos 

pacientes à coleta e manipulação dos dentes esfoliados. 

4.2. AMOSTRA  

A amostra constou de 209 faces proximais de 137 molares decíduos 

superiores e inferiores, selecionadas em 33 alunos de duas Escolas Públicas do 

município de Nova Friburgo (Colégio Municipal Odette Penna Muniz e Escola 

Municipal Iza Saippa Ranucci). A escolha dos estudantes participantes foi aleatória, 

em ambos os sexos, na faixa etária de 8 a 12 anos. As crianças selecionadas 

apresentavam no mínimo um dente em estágio avançado de esfoliação, com ligeira 

mobilidade. Todas as faces incluídas apresentavam contato proximal com o dente 

adjacente, inclusive as pertencentes aos molares com mobilidade. Foram excluídas 

da seleção as faces que apresentavam restaurações proximais, lesões cavitadas 

com ausência de crista marginal, hipoplasias ou opacidades demarcadas e ausência 

de dente adjacente. Do total da amostra, 63 faces (provenientes de 43 dentes 

esfoliados) foram utilizadas no exame de validação através da microtomografia 

computadorizada.  

Todas as crianças examinadas obtiveram permissão dos responsáveis para 

participação na pesquisa por meio da assinatura de um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (anexo 2). Para utilização dos molares decíduos esfoliados, um 

Termo de Doação (anexo 3) também foi assinado pelos responsáveis dos menores. 

 

4.3.  MÉTODOS DE EXAME  
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4.3.1 Primeiro Momento (in vivo) – Exame visual-tátil, Radiografia 

Interproximal e DIAGNOdent pen 

 

O primeiro momento da pesquisa foi constituído pelo exame visual-tátil (Ex1), 

exame radiográfico bitewing (RX) e exame com DIAGNOdent pen (DD1), realizados 

por examinadores distintos, na Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, 

Universidade Federal Fluminense.  

O exame visual-tátil foi realizado por um avaliador calibrado (A.A.R., avaliador 

1), seguindo o critério de classificação de NYVAD et al (1999) complementado por 

NYVAD et al (2009). O Valor de Kappa do avaliador 1 para o critério de Nyvad é 

0,90. Após higienização com fio dental, as faces foram examinadas com auxílio de 

espelho e sonda exploradora, sob isolamento relativo do campo com roletes de 

algodão, iluminação adequada, secagem com jatos de ar e. Segundo o Índice 

proposto, as faces foram classificadas de 0 a 6, conforme especificado no quadro 1. 

As radiografias interproximais foram obtidas utilizando-se um posicionador 

radiográfico interproximal autoclavável (CONE, Maquira, Maringá, Brasil), sob tempo 

de exposição de 0,3s, aparelho de raios X (Heliodent 70, modelo 0876805 D100B, 

Siemens, Rio de Janeiro, Brasil) regulado a 70kV e 8mA. Foram realizadas até duas 

radiografias bitewing de cada criança, direita e/ou esquerda, de forma a incluir todas 

as faces proximais selecionadas na pesquisa. O processamento das radiografias foi 

realizado no método manual tempo/temperatura, de acordo com instruções do 

fabricante dos filmes radiográficos utilizados (Kodak E-speed, Kodak, EUA). As 

radiografias foram codificadas e montadas em máscara para análise. Após 

observação das mesmas em negatoscópio, a classificação das faces foi realizada 

pelo avaliador 1, de acordo com os critérios de Kidd et al. (2005) e Mejàre et al. 

(1999), conforme o quadro 2.  
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Escore Categoria  Critério 

0 Hígido Translucidez e textura normais do esmalte  

1 Cárie ativa, superfície 

intacta 

Superfície do esmalte esbranquiçada/ amarelada, opaca 

com perda de brilho; áspera quando a sonda é gentilmente 

passada pela superfície; geralmente coberta com biofilme. 

Nenhuma perda de substância clinicamente detectável. 

Superfície lisa: lesão cariosa tipicamente localizada perto da 

margem gengival, em formato arqueado de “banana” ou de 

“rim” (superfícies proximais) 

2 Cárie ativa, superfície 

com descontinuidade 

O mesmo critério do escore 1, com defeito de superfície 

(microcavidade) localizado somente em esmalte. Sem 

esmalte desapoiado ou assoalho amolecido detectável com 

sonda 

3 Cárie ativa, cavidade  Cavidade em esmalte/dentina facilmente visível a olho nu; a 

superfície da cavidade parece amolecida à sondagem 

suave. Pode haver ou não envolvimento pulpar 

4 Cárie inativa, 

superfície intacta 

A superfície do esmalte é esbranquiçada, acastanhada ou 

negra. O esmalte pode estar brilhoso com textura lisa e 

endurecida, quando a sonda é passada gentilmente pela 

superfície. Sem perda de substância clinicamente 

detectável. Superfície lisa: lesão cariosa tipicamente 

localizada a alguma distância da margem gengival.  

5 Cárie inativa, 

superfície com 

descontinuidade 

O mesmo critério do escore 4, com defeito de superfície 

(microcavidade) localizado somente em esmalte. Sem 

esmalte desapoiado ou assoalho amolecido detectável com 

sonda 

6 Cárie inativa, 

cavidade 

Cavidade em esmalte/dentina facilmente visível a olho nu; a 

superfície da cavidade pode estar brilhosa e endurecida à 

sondagem com leve pressão. Sem envolvimento pulpar 

Quadro 1 - Índice proposto por Nyvad et al (1999) para diagnóstico de cárie, complementado por Nyvad et al 

(2009). 
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Escore Critério 

0 Hígido  

1 Desmineralização confinada à metade externa do esmalte 

2 Desmineralização invadindo a metade interna do esmalte 

3 Lesão de cárie em dentina; penetrou na junção amelo-dentinária, sem 

propagação evidente em dentina 

4 Lesão de cárie em dentina; propagação evidente em direção à 

metade externa da dentina (menos da metade do caminho em 

direção à polpa) 

5 Lesão de cárie em dentina; óbvia propagação em direção à metade 

interna da dentina (mais da metade do caminho em direção à polpa) 

Quadro 2 - Critérios da avaliação radiográfica e tomográfica proposto por Kidd et al (2005) e Mejàre et al 

(1999). 

 

O exame com o aparelho DIAGNOdent pen (KaVo, Biberach, Alemanha), 

exposto na figura 1, foi realizado por um segundo avaliador (F.P.C.P., avaliador 2), 

previamente treinado e calibrado, cego em relação aos exames visual-tátil (avaliador 

1). A calibração ocorreu no Laboratório de Cariologia da Escola de Medicina Dental, 

Universidade de Berna, Suíça, com duração de 10 dias (anexo 4). O treinamento 

ocorreu em Janeiro de 2010, sob supervisão do Prof. Dr. Jonas Rodrigues. O valor 

de Kappa ponderado obtido após treinamento foi de 0,94. 

 A ponta tipo 1 (indicada para superfícies proximais) foi utilizada para efetuar as 

medições. Antes dos exames, o aparelho foi calibrado seguindo dois métodos 

indicados pelo fabricante. No primeiro, o aparelho foi utilizado na medição de um 

padrão de referência em porcelana com fluorescência conhecida (figura 2), fornecido 

pelo próprio fabricante, procedimento repetido a cada 15 medições.  
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Figura 1a                                           

 

Figura 1b  

Figura 1 - DIAGNOdent pen. A figura 1a mostra o aparelho completo na caixa, com as pontas, o padrão de 

referência e revestimento sobressalente, com visão aproximada da extremidade de leitura do DIAGNOdent 

pen. A figura 1b mostra a região com os botões de controle e o visor digital que mostra a leitura atual e a 

leitura de “pico”, isto é, o maior valor de leitura da região examinada.  
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                Figura 2a                               Figura 2b                             Figura 2c      

Figura 2 - Calibração com a referência do fabricante.  A figura 2a ilustra o padrão de referência para 

calibração, com uma base circular de fluorescência conhecida (70) e uma aleta removível para encaixe da 

ponta do aparelho. As figuras 2b e 2c mostram o encaixe da ponteira no momento da calibração. 

 

O segundo método de calibração foi realizado dente a dente, no intuito de 

eliminar a fluorescência basal de cada um. Para isso, uma leitura foi obtida de cada 

dente, a partir da face vestibular de uma das cúspides, escolhendo uma região 

hígida. O valor obtido nesta leitura, denominado “zero”, foi subtraído da leitura dos 

sítios examinados no dente em questão e o valor resultante foi registrado. 

 Após isolamento relativo do campo com roletes de algodão e secagem dos 

dentes por 5s, a ponta do aparelho foi introduzida abaixo da área de contato 

proximal, por vestibular e por lingual, para que os exames fossem realizados (figura 

3). Uma marcação esférica vermelha na base da ponta indica a direção do feixe de 

luz laser, o que permitiu o exame das faces proximais mesial e distal de cada região 

de contato separadamente. Para cada face, portanto, foram obtidos dois valores, um 

mesial e outro distal, sendo o maior deles registrado como medida (DD1). 
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 Figura 3a 

 Figura 3b 

 Figura 3c 

Figura 3 - Exame com o aparelho DIAGNOdent pen. A figura 3a representa o exame da porção abaixo do 

contato proximal realizado por vestibular. A figura 3b mostra visão aproximada do exame realizado por 

lingual e a figura 3c indica uma das leituras oferecidas pelo aparelho, mostrando a leitura atual (31) e a 

leitura de pico (32), esta última tomada como medida final da face examinada. 
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 Após as medições, as lesões foram classificadas de acordo com os pontos de 

corte sugeridos por LUSSI et al (2006), conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tabela de valores de pontos de corte para classificação das lesões de cárie pelo DIAGNOdent pen, 

segundo valores sugeridos por LUSSI et al (2006). 

Padrão ouro DIAGNOdent pen 

D0 0 – 6 

D1 6,1 – 9 

D2 9,1 – 15 

D3, D4 >15 

 

4.3.2 Segundo Momento (in vivo) – Exame com DIAGNOdent pen 

 No segundo momento, realizado uma semana após o primeiro, o exame com 

o DIAGNOdent pen foi repetido (DD2), seguindo a metodologia descrita 

anteriormente. Após este exame, elásticos ortodônticos de separação foram 

posicionados entre as faces selecionadas, permanecendo por 7 dias. 

 

4.3.3 Terceiro Momento (in vivo) – Exame Visual-tátil após 

Afastamento Temporário e DIAGNOdent pen 

 No terceiro momento, após sete dias de separação dentária, os elásticos 

foram removidos, as faces higienizadas com fio dental, e os exames visual-tátil (Ex2) 

e com DIAGNOdent pen (DD3) foram realizados sem a presença do contato 

interproximal. 

 

4.3.4 Quarto Momento (in vitro) – Exame com DIAGNOdent pen 

após esfoliação 
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 Esta etapa do estudo foi possível em apenas uma porção da amostra, 

totalizando 63 das 209 faces, já que muitos dentes não esfoliaram no prazo 

estabelecido pelo cronograma da pesquisa e outros, em contrapartida, esfoliaram e 

foram perdidos pelos pacientes participantes. O tempo máximo transcorrido entre o 

último exame e a esfoliação foi de 3 meses. Os dentes esfoliados foram lavados em 

água destilada e posteriormente congelados em frascos com tampa contendo um 

pequeno pedaço de esponja umedecida em algumas gotas de água destilada, para 

que não houvesse alteração da fluorescência (FRANCESCUT et al, 2006; LUSSI et 

al, 2006). Antes das medições com o aparelho, as amostras foram descongeladas 

por 3h, ainda mantidas sob ambiente úmido e vedado. O exame (DD4) foi então 

realizado diretamente sobre a face proximal, precedido pelos mesmos passos de 

calibração citados anteriormente. 

 

4.4. VALIDAÇÃO - MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 O teste de validação realizado foi a Microtomografia Computadorizada (µCT), 

utilizando o aparelho SkyScan 1174 (SkyScan, Kontich, Bélgica) localizado no 

Laboratório de Ensaios Físicos do Instituto Politécnico da UERJ (IPRJ), em Nova 

Friburgo.  

 O SkyScan (figura 4) é um sistema de mesa compacto que contém uma fonte 

metalo-cerâmica selada de raios X, uma câmera e um manipulador de objeto para 

posicionamento e rotação do objeto durante a aquisição tomográfica. 

Os espécimes foram rotacionados a 360°, a 1.0 de velocidade de rotação, 

com frame average de 2 e movimentos randomizados. Usou-se um filtro de Alumínio 

de 0,25mm. Os dentes foram escaneados com uma potência de 50 kV e 800 µA. 

Cada exame durou em média 35 minutos. Foram utilizados os recursos de correção 

geométrica e de correção do campo de aquisição (flat field). Os dentes foram 

reconstruídos através do programa NRecon versão 1.6.0.3, aplicando redução 

máxima de artefatos em forma de anel e correção máxima de endurecimento do 

feixe (100%). As imagens arquivadas em pastas TIFF de 16 bit foram reconstruídas 

e salvas como BMP, com resolução de 1024 x 1024 pixels.  
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Figura 4 - SkyScan 1174. A figura mostra o microtomógrafo acoplado ao computador que realiza o 

armazenamento das informações obtidas e a reconstrução das imagens. 

 

 As imagens reconstruídas foram avaliadas e classificadas quanto à 

profundidade de lesão, através da visualização do corte sagital, seguindo os 

mesmos escores da avaliação radiográfica, conforme especificado no Quadro 2. Foi 

utilizado na classificação das imagens o programa Data Viewer, através da 

visualização das reconstruções em preto e branco e em cores.  

 

4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para o tratamento estatístico dos dados, todas as metodologias estudadas 

(DD1, DD2, DD3, DD4, Ex1, Ex2, RX e μCT) tiveram seus resultados codificados 

segundo uma mesma escala (dente hígido - H, cárie de esmalte – CE e cárie de 

dentina - CD), de forma que os resultados pudessem ser comparados (Quadro 3). 

Para efeitos de processamento estatístico, os valores qualitativos foram convertidos 

automaticamente para quantidades numéricas pelo software STATISTICS 

(STATISTICS 8.0, STATSOFT), utilizando como base as rotinas internas do próprio 

software.  
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           Scores 

 Codificação 

Ex1 e Ex2 RX e µCT DIAGNOdent pen 

Hígido (H) 0 0 D0 

Lesão de Cárie em 

esmalte (CE) 

1, 2, 4, 5 1, 2 D1, D2 

Lesão de Cárie em 

dentina (CD) 

3, 6 3, 4, 5 D3, D4 

Quadro 3 - Quadro que mostra a codificação para comparação estatística entre os métodos de detecção 

utilizados na pesquisa. 

 

O grau de correlação entre os resultados obtidos foi avaliado segundo as 

abordagens não paramétrica, através dos testes de Wilcoxon e Spearman Rank 

Order, e paramétrica. Todas as análises foram efetuadas adotando-se um nível de 

significância de α=0,05.   

Foram calculados ainda os valores de Sensibilidade (S), Especificidade (E), 

Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN), comparando os 

resultados obtidos pelos exames aos resultados da microtomografia 

computadorizada. Os cálculos foram realizados em três limites (D1, D2 e D3), sendo 

D1: D0= saúde, D1-D3= doença; D2: D0, D1= saúde; D2, D3= doença; D3: D0-D2= 

saúde; D3= doença. O quadro abaixo (quadro 4) ilustra o método utilizado para o 

cálculo desses parâmetros.   

 

Resultados do 
teste: 

Verdadeira Condição da Doença 

Doente Não-doente Total 
Positivo a b a + b  
Negativo c d c + d 
total a + c b + d  a + b + c + d 

Quadro 4 – Quadro que representa o método utilizado no cálculo de Sensibilidade (S), Especificidade (E), 

Acurácia (A), Valor Preditivo Positivo (VPP) e Valor Preditivo Negativo (VPN). 

Onde: 
a = indivíduos com um resultado de teste verdadeiro-positivo 
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b = indivíduos com um resultado de teste falso-positivo 
c = indivíduos com um resultado de teste falso-negativo 
d = indivíduos com um resultado de teste verdadeiro-negativo 
a + b = todos os indivíduos com um resultado de teste positivo 
c + d = todos os indivíduos com um resultado de teste negativo 
a + c = todos os indivíduos com a doença 
b + d = todos os indivíduos sem a doença 
a + b + c + d = todos os indivíduos estudados 
a/(a + c) = sensibilidade 
d/(b + d) = especificidade 
a/(a + b) = valor preditivo positivo 
d/(c + d) = valor preditivo negativo 
(a + d)/( a + b + c +d) = acurácia 
 

A avaliação da reprodutibilidade das medidas do DIAGNOdent pen foi 

realizada através do cálculo de Cohen’s kappa nos limites D1, D2 e D3, e teste de 

Wilcoxon a 95% (p= 0,30 > 0,05). Os valores de Kappa foram calculados pelo 

programa online OpenEpi (OE 2.3, Diagnostic Test, 

http://www.openepi.com/OE2.3/DiagnosticTest/DiagnosticTest.htm). Os parâmetros 

utilizados para interpretação destes dados estão discriminados na tabela abaixo 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Parâmetros sugeridos por Landis e Koch (1977) para interpretação dos valores de estatística de 

Cohen's Kappa. 

Valor de kappa Interpretação 

Maior que 0,75  Concordância excelente 

Entre 0,40 e 0,75 Concordância regular a boa 

Menor que 0,40 Concordância ruim 

  

 

 

 

 

http://www.openepi.com/OE2.3/DiagnosticTest/DiagnosticTest.htm
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5. RESULTADOS 

5.1) Amostra 

  Da amostra total, 209 faces proximais de 137 molares decíduos, 63 faces 

(dos 43 dentes esfoliados) foram utilizadas para o exame de validação através da 

microtomografia computadorizada, o qual demonstrou que, dentre as 63 faces 

avaliadas, 25 estavam hígidas, 20 com lesões de cárie em esmalte e 18 com lesões 

de cárie em dentina. A Tabela 3 apresenta a distribuição da amostra, segundo os 

resultados da microtomografia computadorizada, de acordo com os escores 

descritos anteriormente no Quadro 2. 

 

Tabela 3- Distribuição da amostra segundo os resultados da µCT (referente às 63 faces dos dentes 

esfoliados). 

Escores Frequência Absoluta (Fi) Frequência Relativa (FR%) 

0 25 39,7 

1 9 14,3 

2 11 17,5 

3 4 6,3 

4 9 14,3 

5 5 7,9 

Total 63 100 

 

 

5.2) Exame Visual-tátil 

Segundo o exame visual-tátil realizado na presença do contato interproximal 

(Ex1), 79,4% das faces examinadas na amostra total estavam hígidas, resultado 

maior do que o obtido pelo exame após afastamento dentário (Ex2), que encontrou 

62,7% das faces hígidas. O aumento de lesões encontradas no Ex2 refletiu em um 



 

47 

 

aumento tanto nas lesões em esmalte (de 18,7% no Ex1 para 33,5% no Ex2), 

quanto nas lesões em dentina (de 1,9% no Ex1 para 3,8% no Ex2). Em relação à 

atividade da doença, o Ex1 encontrou 17,2% de lesões ativas na amostra, enquanto 

o Ex2 encontrou 33%. Todas as lesões inativas eram em nível de esmalte, em 

ambos os exames. As frequências absolutas e relativas de distribuição da amostra 

total (209 faces) se encontram nas Tabelas 4 e 5. A distribuição em relação à 

atividade da doença cárie se encontra na Tabela 6. 

 

Tabela 4 - Distribuição das frequências de diagnósticos obtidos pelo Ex1. 

Escores do Ex1 Frequência Absoluta (Fi) Frequência Relativa (FR%) 

0 166 79,4 

1 29 13,9 

 2 3 1,4 

3 4 1,9 

4 5 2,4 

5 2 1,0 

Total 209 100 

 

Tabela 5 - Distribuição das frequências dos diagnósticos obtidos pelo Ex2. 

Escores do Ex2 Frequência Absoluta (Fi) Frequência Relativa (FR%) 

0 131 62,7 

1 50 23,9 

2 11 5,3 

3 8 3,8 

4 9 4,3 

5 0 0 

Total 209 100 
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Tabela 6 - Distribuição das frequências de atividade segundo os exames visuais-táteis (Ex1 e Ex2). 

Estado Frequência Absoluta (Fi) Frequência Relativa (FR%) 

Atividade Ex1 36 17,2 

Ex2 69 33,0 

Inatividade Ex1 173 82,8 

Ex2 140 67,0 

 

Os exames visuais-táteis realizados com e sem afastamento dentário 

apresentaram um valor significativo de correlação entre si, chegando a 63% pela 

análise paramétrica (Tabela 9) e 56% pelas análise não paramétrica (Tabela 10), e 

obtiveram o maior índice de correlação com o padrão-ouro, juntamente com o 

exame DD3. Foram consideradas significativas a 95% de confiabilidade as 

correlações em vermelho nas tabelas 9 e 10.  

Os resultados de especificidade (E) e valor preditivo positivo (VPP) foram 

elevados para ambos os exames visuais-táteis, variando de 0,92 a 1,00. Os valores 

de sensibilidade (S) foram mais baixos, especialmente no limite D3, variando de 0,05 

(para Ex1) a 0,11 (para Ex2). Os valores preditivos negativos (VPN) foram 

semelhantes para os dois exames, variando entre 0,51 (D1) e 0,74 (D3). Todos os 

valores encontrados nesta análise estão discriminados nas Tabelas 11 e 12. A 

acurácia obtida pelos exames visuais variou de 0,62 a 0,75. 

 

 

5.3) Radiografia Interproximal 

Pelo exame radiográfico, 86,9% das faces da amostra total (209 faces) foram 

consideradas hígidas. As lesões em esmalte foram encontradas em 5,8% das faces, 

enquanto as lesões em dentina ocuparam os 7,3% restantes (Tabela 7).   
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Tabela 7 - Distribuição das frequências de diagnósticos obtidos pelo RX. 

Escores do RX Frequência Absoluta (Fi) Frequência Relativa (FR%) 

0 165 86,9 

1 8 4,2 

2 3 1,6 

3 5 2,6 

4 5 2,6 

5 4 2,1 

Total 190 100 

 

O diagnóstico fornecido pela avaliação via radiografia bitewing apresentou 

correlação de 14% com os resultados do exame microtomográfico, segundo aanálise 

não paramétrica, e de 8% na análise paramétrica (Tabelas 9 e 10). Os valores de 

sensibilidade foram baixos, especialmente nos limites D1 e D2, enquanto os valores 

de especificidade e valor preditivo positivo foram os mais altos (Tabela 11). O exame 

radiográfico foi o único sem resultados falso-positivos. O valor preditivo negativo 

variou de 0,49 (D1) a 0,8 (D3). Os resultados de acurácia aumentaram de D1 para 

D3, variando de 0,57 a 0,82. 

 

5.4) DIAGNOdent pen 

Do número total de faces (209 faces), uma parcela não foi examinada em 

todas as etapas da pesquisa. No primeiro exame com o DIAGNOdent pen sem 

afastamento (DD1) 204 faces foram selecionadas e examinadas, seguindo a 

sequência de exames conforme descrito na seção de Materiais e Métodos. As cinco 

faces incluídas em DD2 (segundo exame sem afastamento dentário) foram inseridas 

em uma etapa mais avançada do cronograma e receberam somente uma leitura do 

aparelho. Sendo assim, estas faces foram excluídas da avaliação da 

reprodutibilidade do DIAGNOdent pen, mas foram utilizadas nas demais análises. 

Foram classificadas como DD2, pois uma semana após foi realizado o exame com 
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afastamento dentário (DD3). Os exames DD3 e DD4, por sua vez, completaram uma 

amostra de 205 e 65 faces, respectivamente, pois alguns dentes decíduos foram 

esfoliados precocemente, impedindo o exame intrabucal após afastamento e/ou o 

exame in vitro. Um dos molares esfoliados apresentava reabsorção muito avançada, 

em nível dentinário, e foi excluído da amostra examinada pela µCT, já que esta 

reabsorção comprometeu a classificação da profundidade das lesões. Deste modo, 

das 65 faces obtidas após esfoliação, 63 receberam exame de validação. A 

distribuição dos diagnósticos obtidos a partir destas leituras se encontra na Tabela 8. 

Tabela 8 - Distribuição das frequências de diagnósticos obtidos pelo DIAGNOdent pen na amostra total (209 

faces). 

Escores DD1 DD2 DD3 DD4  

D0 Fi 95 107 116 31  

FR% 46,6 51,2 56,6 47,7  

D1 Fi 28 28 20 7  

FR% 13,7 13,4 9,8 9,8  

D2 Fi 22 22 25 7  

FR% 10,8 10,5 9,8 9,8  

D3 Fi 59 52 44 20  

FR% 28,9 24,9 21,4 30,7  

Total de faces  204 209 205 65  

 

Os diagnósticos obtidos in vivo via fluorescência a laser (DIAGNOdent pen) 

na primeira consulta (DD1) e 1 semana após (DD2), ambos mantendo-se contato 

entre os dentes, apresentaram um dos maiores valores de correlação entre si, de 

54-66% (Tabelas 9 e 10). O gráfico Box Plot (figura 5) apresenta os valores de 

médias, desvio-padrão e intervalo de confiança de 95% para os diagnósticos obtidos 

via cada uma das metodologias de exame avaliadas e corrobora a relação de 

proximidade entre os resultados de DD1 e DD2. O teste de Wilcoxon a 95% não 

encontrou diferença estatística entre DD1 e DD2 (p= 0,30 > 0,05). Os valores de 
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Kappa para o DIAGNOdent pen avaliando DD1 e DD2 foram 0,68 (D1), 0,76 (D2) e 

0,83 (D3).  

Embora os resultados de DD1 e DD2 demonstrem boa reprodutibilidade, não 

apresentaram correlação positiva com os resultados da microtomografia. Os exames 

de fluorescência a laser realizados após afastamento dentário (DD3) apresentaram, 

no entanto, correlação com o padrão-ouro semelhante à observada nos exames 

visuais-táteis. Uma correlação de 41-63% foi observada entre o diagnóstico via 

fluorescência a laser após separação dentária (DD3) e o exame visual após 

separação dentária (EX2), conforme ilustrado nas Tabelas 9 e 10. 

Considerando as variáveis in vivo e in vitro, foi possível verificar, segundo 

teste de Wilcoxon a 95%, que não há diferença estatística entre DD3 e DD4 

(p=0,30>0,05). De uma forma geral, no entanto, os índices de correlação de DD4 

com a microtomografia foram ligeiramente inferiores aos obtidos pelo exame in vivo.  

 Os valores encontrados de sensibilidade (S) foram baixos para DD1 e DD2 

(0,31 a 0,47) e mais altos para DD3 (0,53 a 0,63) e DD4 (0,68 a 0,78). A 

especificidade (E) em todos os exames do DIAGNOdent pen apresentou intervalos 

de 0,68 a 0,89 (DD1 e DD2) e 0,76 a 0,92 (DD3 e DD4). Tanto os valores preditivos 

positivos quanto os valores preditivos negativos apresentaram resultados mais 

elevados em DD3 e DD4 do que em DD1 e DD2. Os valores estão discriminados na 

Tabela 11. Embora os exames com o aparelho tenham resultado em mais achados 

falso-positivos, o número de diagnósticos falso-negativos reduziu, especialmente no 

limite D3 de DD3 e DD4 (Tabela 12). Os valores de acurácia obtidos pelos exames 

sem afastamento foram semelhantes aos obtidos pela radiografia, variando de 0,51 

a 0,73. Nos exames com afastamento (DD3 e DD4), os valores foram mais elevados, 

variando de 0,71 a 0,87. 
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         Tabela 9 - Correlação dos dados pelo método estatístico paramétrico. 

Correlations (planilha DDpen completa)

Marked correlations are s ignificant at p < ,05000

N=51 (Casewise deletion of missing data)

Variable DD1-D DD2-D DD3-D DD4-D Ex1-D Ex2-D RX-D µCT-D

DD1-D

DD2-D

DD3-D

DD4-D

Ex1-D

Ex2-D

RX-D

µCT-D

1,00 0,66 0,18 0,13 0,19 0,05 0,26 -0,01

0,66 1,00 0,20 0,04 0,31 0,17 0,37 -0,09

0,18 0,20 1,00 0,23 0,48 0,63 0,58 0,30

0,13 0,04 0,23 1,00 0,08 0,30 0,17 0,28

0,19 0,31 0,48 0,08 1,00 0,63 0,40 0,20

0,05 0,17 0,63 0,30 0,63 1,00 0,40 0,31

0,26 0,37 0,58 0,17 0,40 0,40 1,00 0,08

-0,01 -0,09 0,30 0,28 0,20 0,31 0,08 1,00
 

 

Tabela 10 - Correlação estatística dos dados pelo método não paramétrico de Spearman. 

Spearm an Rank Order Correlations (planilha DDpen com pleta in correlação)

MD pairwise deleted

Marked correlations are significant at p <,05000

Variable DD1-D DD2-D DD3-D DD4-D Ex1-D Ex2-D RX-D µCT-D

DD1-D

DD2-D

DD3-D

DD4-D

Ex1-D

Ex2-D

RX-D

µCT-D

1,000000 0,537731 0,325843 0,239535 0,143646 0,237723 0,184675 0,014120

0,537731 1,000000 0,418455 0,255963 0,173774 0,231713 0,233159 0,023428

0,325843 0,418455 1,000000 0,393460 0,353737 0,413244 0,332608 0,351967

0,239535 0,255963 0,393460 1,000000 0,159223 0,393283 0,299273 0,238846

0,143646 0,173774 0,353737 0,159223 1,000000 0,565189 0,337751 0,328302

0,237723 0,231713 0,413244 0,393283 0,565189 1,000000 0,434999 0,350755

0,184675 0,233159 0,332608 0,299273 0,337751 0,434999 1,000000 0,144692

0,014120 0,023428 0,351967 0,238846 0,328302 0,350755 0,144692 1,000000  
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Tabela 7711 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e 

acurácia dos métodos de exame utilizados, comparados aos resultados da µCT. 

 Ex1 Ex2 RX DD1 DD2 DD3 DD4 

 

Sensibilidade 

D1 0,37 0,60 0,27 0,47 0,45 0,63 0,68 

D2 - - 0,23 0,38 0,34 0,63 0,69 

D3 0,05 0,11 0,37 0,31 0,33 0,53 0,78 

 

Especificidade 

D1 1,00 0,92 1,00 0,68 0,76 0,92 0,76 

D2 - - 1,00 0,85 0,88 0,88 0,85 

D3 1,00 1,00 1,00 0,84 0,89 0,91 0,91 

 

Valor preditivo 

positivo 

D1 1,00 0,92 1,00 0,67 0,74 0,92 0,81 

D2 - - 1,00 0,67 0,71 0,81 0,80 

D3 1,00 1,00 1,00 0,42 0,54 0,69 0,78 

 

Valor preditivo 

negativo 

D1 0,51 0,60 0,49 0,49 0,47 0,64 0,61 

D2 - - 0,60 0,64 0,61 0,74 0,76 

D3 0,71 0,74 0,80 0,77 0,77 0,83 0,91 

Acurácia D1 0,62 0,73 0,57 0,51 0,57 0,75 0,71 

D2 - - 0,64 0,64 0,63 0,77 0,78 

D3 0,71 0,75 0,82 0,69 0,73 0,80 0,87 

Sendo: D1: D0 = saudável, D1-D3 = doente; D2: D0, D1 = saudável, D2, D3 = doente; D3: D0-D2 = 

saudável, D3 = doente. 

Tabela 8812 - Distribuição dos resultados verdadeiros positivos (a), falso-positivos (b), falso-negativos (c) e 

verdadeiro negativos (d) das 63 faces avaliadas por µCT. 

 Ex1 Ex2 RX DD1 DD2 DD3 DD4 

 

Verdadeiro Positivo 

(a) 

D1 14 23 9 16 17 22 26 

D2 - - 6 10 10 17 20 

D3 1 2 6 5 6 9 14 

 

Falso Positivo (b) 

D1 0 2 0 8 6 2 6 

D2 - - 0 5 4 4 5 

D3 0 0 0 7 5 4 4 

 

Falso Negativo (c) 

D1 24 15 24 18 21 13 12 

D2 - - 20 16 19 10 9 

D3 18 16 10 11 12 8 4 
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Verdadeiro Negativo 

(d) 

D1 25 23 23 17 19 23 19 

D2 - - 30 28 30 29 29 

D3 44 45 40 36 40 39 41 

 

 

Box & Whisker Plot

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD DD1-D

DD2-D
DD3-D

DD4-D
Ex1-D

Ex2-D
RX-D

µCT-D

99,5

100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

 

Figura 5 - Gráfico Box-Plot das metodologias de exame utilizadas para demonstração das relações de média, 

desvio padrão e intervalo de confiança. 
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6. DISCUSSÃO 

Este estudo avaliou o desempenho da fluorescência a laser (DIAGNOdent 

pen) como método de detecção clínica de lesões de cárie proximal em molares 

decíduos, comparando-o aos métodos de exame visual-tátil e radiografias 

interproximais ou bitewing. A avaliação foi baseada na análise da reprodutibilidade 

intra-avaliador, utilizando o cálculo de Cohen’s Kappa e correlações estatísticas 

(métodos paramétrico e não paramétrico), e na análise dos valores de sensibilidade, 

especificidade, acurácia, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, obtidos 

pelos resultados dos exames comparados ao método de validação (microtomografia 

computadorizada).  

A reprodutibilidade é representada pela capacidade do teste de oferecer, sob 

as mesmas condições de avaliação, resultados semelhantes em medidas repetidas 

da mesma variável. O teste diagnóstico deve, portanto, prover resultados 

consistentes, estáveis e seguros (PRETTY e MAUPOMÉ, 2004). 

Os estudos in vitro que avaliaram a reprodutibilidade do DIAGNOdent pen na 

detecção de lesões em superfícies lisas e proximais, obtiveram resultados 

controversos. Embora alguns autores considerem a reprodutibilidade do aparelho 

satisfatória (LUSSI et al, 2006; ALJEHANI et al, 2007), outros consideraram que 

houve alta variação nos resultados, especialmente em lesões de mancha branca 

(BRAGA et al, 2009; CELIBERTI et al, 2010). O único estudo in vivo realizado na 

avaliação de lesões proximais foi desenvolvido por NOVAES et al (2009), obtendo 

baixo valor de kappa (0,44) em lesões de mancha branca. 

Os resultados desta pesquisa indicaram correlação positiva entre as leituras 

DD1 e DD2 (exames realizados nas mesmas condições, com diferença de uma 

semana). Segundo os valores de Kappa obtidos, houve concordância excelente nos 

limites D2 e D3 (0,76 e 0,83), e boa concordância em D1 (0,68). Os valores de 

correlação oscilaram entre 0,54 na análise estatística não paramétrica, e 0,66 na 

análise paramétrica (vide Tabelas 7 a 10). O teste de Wilcoxon a 95% não encontrou 

diferença estatística entre as duas medidas, mais um indicativo da similaridade entre 
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as medidas. Sendo assim, o aparelho foi considerado de reprodutibilidade 

satisfatória, tanto em lesões de esmalte quanto em lesões em dentina. 

Antes do início das medições com o DIAGNOdent pen, foi realizado um 

treinamento de manipulação do aparelho e calibração (conforme especificado no 

item de Materiais e Métodos), o que pode ser considerado como diferencial em 

relação às pesquisas anteriores. Em ambos os estudos in vitro mencionados acima, 

os exames foram executados por avaliadores inexperientes, não calibrados, sem 

treinamento intensivo. No único estudo in vivo citado, também não houve calibração 

dos avaliadores e o treinamento foi realizado utilizando apenas três pacientes para 

cada método de exame. O grau de experiência na utilização do DIAGNOdent pen 

pode, portanto, justificar os resultados mais favoráveis obtidos por este estudo. 

Em sua revisão sistemática, BADER e SHUGARS (2004) observaram que os 

métodos correntes de detecção das lesões de cárie tendem a ser mais específicos 

do que sensíveis, o que resulta em relativamente mais achados falso-negativos do 

que falso-positivos, conclusão compartilhada por NOVAES et al (2009). De fato, 

foram encontrados resultados de alta especificidade, tanto para o exame visual-tátil 

quanto para o exame radiográfico (0,92 a 1,0). 

Embora o critério de exame visual-tátil utilizado apresente boa 

reprodutibilidade (NYVAD et al, 1999),  foram encontrados baixos valores de 

sensibilidade no limite D3 (0,05), o que indica um grande número de lesões em 

dentina subestimadas. Após afastamento dentário, o valor de sensibilidade obteve 

acréscimo significativo apenas no limite D1 (lesões em esmalte).  

O exame bitewing também apresentou baixa sensibilidade, especialmente em 

D1 e D2 (0,27 e 0,23), resultado de acordo com os achados de SILVA NETO et al 

(2008). Comparado ao exame visual-tátil, o exame radiográfico apresenta maior 

sensibilidade em D3, apresentando, portanto, melhor capacidade de detectar lesões 

em dentina do que em esmalte.  

Para os exames visual-tátil e radiográfico, os valores preditivos positivos 

(VPP) foram tão elevados quanto os valores de especificidade, indicando que 

praticamente todas as faces diagnosticadas como doentes realmente estavam. Os 
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valores de VPN, no entanto, indicaram um número razoável de diagnósticos falso-

negativos nos limites de lesão em esmalte, especialmente em D1 para o Ex1 (sem 

afastamento) e para o RX. Deste modo, pode-se dizer que o exame radiográfico 

oferece maior auxílio diagnóstico na avaliação de lesões dentinárias. Essa 

característica justifica a utilização do exame radiográfico como exame complementar 

ao visual, melhorando a estimativa de profundidade das lesões cariosas. 

A sensibilidade de DD1 e DD2 foi semelhante à do RX em D3 e um pouco 

superior nos limites D1 e D2. Nestes últimos, o DIAGNOdent pen obteve resultados 

semelhantes ao exame visual-tátil sem afastamento. BRAGA et al (2009) também 

encontraram valores de sensibilidade maiores para o DIAGNOdent pen em 

comparação ao RX, com acurácia semelhante para ambos. NOVAES et al (2009) 

avaliaram in vivo a sensibilidade e a especificidade do DIAGNOdent pen, 

encontrando ambos os valores semelhantes aos do RX, porém utilizaram como 

método de validação somente o exame visual após afastamento.  

Os exames DD1 e DD2 apresentaram boa correlação entre si, representando 

reprodutibilidade satisfatória, porém não apresentaram correlação positiva com os 

resultados da microtomografia. Os resultados de DD1 e DD2 apresentaram um 

número considerável de falso-negativos em D1 e D2 (lesões em esmalte), com 

valores semelhantes aos obtidos pelo Ex1 e RX.  

O aumento do VPN em DD3 mostra que o ponto de contato interfere no 

diagnóstico das manchas brancas, opinião compartilhada com VIRAJSILP et al 

(2005). Em DD3, os valores de VPN subiram em todos os limites e as leituras 

apresentaram correlação com o padrão-ouro semelhante à observada nos exames 

visuais-táteis. Comparando o desempenho do DIAGNOdent pen (DD3) ao exame 

visual-tátil (Ex2), a observação dos resultados mostra que o aparelho apresenta 

sensibilidade semelhante nos limites D1 e D2, porém com sensibilidade 

significativamente maior em D3, melhorando a estimativa de profundidade das 

lesões em dentina. De fato, os valores de acurácia obtidos neste estudo foram 

semelhantes para ambos, assim como os valores de VPP, VPN e especificidade. A 

especificidade obtida pelo DIAGNOdent pen foi maior na ausência do contato 

interproximal, com valores semelhantes aos do Ex2. 
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 Considerando que a fluorescência a laser obteve resultado semelhante ao 

exame clínico, quando utilizada na ausência do ponto de contato, apresentando 

correlação positiva com a microtomografia, pode-se dizer que este método de 

exame apresenta-se promissor.  

A presença do ponto de contato interproximal, portanto, influi nos resultados 

do exame visual e do DIAGNOdent pen, o que, neste último, indica que o acesso da 

luz laser às lesões de cárie nesta região ainda precisa ser melhorado. O único 

estudo realizado até o momento na situação in vivo (NOVAES et al, 2009) não 

avaliou a influência do contato nos resultados do aparelho. Pelos resultados da 

presente pesquisa, somados às observações clínicas obtidas ao longo dos exames, 

justificamos a dificuldade de acesso da luz laser às lesões pelos contatos proximais 

apertados e extensos, característica citada anteriormente para os dentes decíduos 

(PITTS e RIMMER, 1992), e pela presença da papila gengival. LUSSI et al (2006) 

também consideraram a interferência da característica dos contatos in vivo nos 

resultados obtidos pelo aparelho, sugerindo estudos nesta situação. Conforme 

ALJEHANI et al (2007), potenciais fontes de erro nas leituras do DIAGNOdent 

devem ser consideradas na clínica, já que as variáveis não podem ser controladas 

do mesmo modo que em estudos in vitro.  

Além disso, a tabela de pontos de corte utilizada nesta pesquisa foi baseada 

nos resultados de LUSSI et al (2006), pesquisa in vitro com dentes permanentes, 

visto que não existe uma tabela específica para dentes decíduos na avaliação de 

lesões proximais. Considerando que a tabela de pontos de corte interfere 

diretamente nos resultados (DINIZ, 2006), e que as tabelas obtidas a partir do 

DIAGNOdent não podem ser inferidas para o DIAGNOdent pen (KÜHNISCH et al, 

2007a), recomenda-se, para sua determinação, a realização de pesquisas in vivo 

com validação histológica, utilizando o DIAGNOdent pen em dentes decíduos.  

As situações in vitro e in vivo foram analisadas neste estudo sem a presença 

do ponto de contato (DD3 X DD4), isto é, realizando leituras diretamente sobre a 

face proximal, diferente dos demais estudos in vitro citados, que tinham como 

objetivo simular a situação do contato proximal. Nesta análise, comparamos os 

resultados de DD3 (in vivo) e DD4 (in vitro). Pela análise estatística, não foi 
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observada diferença significativa entre os resultados, exceto no limite D3. Na 

avaliação das lesões dentinárias, o exame DD4 obteve resultados de sensibilidade 

superiores (0,78) aos demais exames. Uma possível explicação seria o fato de que 

as avaliações extraorais foram realizadas com maior proximidade da ponta do 

aparelho à face examinada (acesso direto da luz laser), enquanto as avaliações 

intraorais foram realizadas através do espaço interdental obtido após afastamento 

com elástico ortodôntico, o que, em alguns casos, não permitiu o contato direto da 

ponta com a face do dente. De uma forma geral, no entanto, os métodos de análise 

paramétrico e não-paramétrico obtiveram correlação maior de DD3 com a 

microtomografia. Como não existem estudos semelhantes para avaliação desta 

variável, sugerimos novos estudos neste sentido. 

Todos os exames com o DIAGNOdent pen foram realizados após 

higienização das faces proximais com fio dental e jatos de água. Esta metodologia 

foi utilizada com a intenção de excluir a influência de pastas e pós para profilaxia, 

mencionada em estudos anteriores (HIBST e PAULUS, 1999; EL-HOUSSEINY e 

JAMJOUM, 2001; HIBST et al., 2001; SHI et al., 2001a; SHEEHY et al., 2001; 

MENDES et al., 2004a; MENDES et al, 2004b; HITIJ e FIDLER, 2008), e aproximar 

as condições dos exames da pesquisa àquelas observadas nos exames habituais da 

clínica odontológica diária.  

Considerando os resultados obtidos neste estudo, e que a fluorescência a 

laser não apresenta efeitos ionizantes e não causa danos ao paciente, pode-se dizer 

que o aparelho DIAGNOdent pen apresenta desempenho promissor como 

ferramenta complementar ao exame visual-tátil no diagnóstico das lesões de cárie 

proximal, opinião corroborada por LUSSI et al (2006). Seu uso após afastamento 

dental pode ser um auxiliar na estimativa da profundidade da lesão, revelando um 

possível envolvimento dentinário não diagnosticado visualmente. No momento, no 

entanto, a utilização do DIAGNOdent pen pelo clínico ainda apresenta limitações, 

como alto custo do aparelho e necessidade de treinamento para seu uso, diferente 

da técnica radiográfica, que apresenta grande difusão entre os cirurgiões-dentistas, 

é de fácil aprendizado nas Faculdades de Odontologia e tem relativo baixo custo. 
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Além disso, mais estudos são necessários no intuito de criar uma tabela de pontos 

de corte específica para lesões proximais de dentes decíduos. 
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7. CONCLUSÕES 

A partir dos dados pesquisados e das análises estatísticas utilizadas, 

podemos concluir que o exame visual-tátil, utilizando os critérios Nyvad, apresentou 

melhores resultados na detecção de lesões proximais de cárie em molares decíduos 

do que os métodos de radiografia bitewing e o DIAGNOdent pen, indicados apenas 

como métodos complementares de exame. 

 

Dentre os objetivos específicos, concluímos que: 

 

A reprodutibilidade do aparelho DIAGNOdent pen intra-avaliador na detecção 

de lesões proximais de cárie em molares decíduos foi elevada, apresentando 

um valor de Kappa de 0,94.  

 

O ponto de contato interproximal interferiu nas leituras do DIAGNOdent pen, 

reduzindo a qualidade do seu desempenho. 

  

Mais estudos são necessários para avaliar a influência do meio in vitro X in 

vivo, visto que os resultados não foram conclusivos. Embora não haja uma 

correlação positiva de DD4 com a microtomografia pelo teste de Spearman, 

seus resultados de sensibilidade, VPP, VPN e acurácia foram superiores aos 

de DD3 no limite D3.  
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 9. ANEXOS  

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Título do Projeto: Avaliação da fluorescência a laser na detecção de lesões de cárie 

proximais em molares decíduos: um estudo in vivo com validação histológica 

Orientadora do projeto: Prof
a
. Dra. Apoena de Aguiar Ribeiro 

Pesquisadora Responsável: Flávia Pereira de Carvalho Purger  
Instituição a que pertencem: Universidade Federal Fluminense - Niterói/Nova Friburgo 
Telefone para contato: (22) 2528-7168 
 

Nome do voluntário: __________________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos    
Responsável legal: ___________________________________________________  
R.G. Responsável legal: _________________________ Telefone de contato: (__)_______________ 

  

           Esclarecimentos:  

 O(A) seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da fluorescência a laser 
na detecção de lesões de cárie proximais em molares decíduos: um estudo in vivo com validação histológica”, de 
responsabilidade da pesquisadora Flávia Pereira de Carvalho Purger (mestranda em Odontologia – Clínica Odontológica) e da 
Profa. Dra. Apoena de Aguiar Ribeiro, Coordenadora da Odontopediatria e Unidade de Adequação Clínica (Cariologia) da 
Universidade Federal Fluminense/Nova Friburgo.  

O objetivo deste estudo é avaliar se o aparelho que emite uma luz laser funciona para achar cárie em dentes 
decíduos (de leite). Este aparelho não causa qualquer dor ou desconforto à criança. Caso o Sr.(a) autorize, as consultas serão 
realizadas assim: após escovação dos dentes, será realizado um exame com espelho e sonda, e outro exame com uma luz 
laser (vermelha). Após uma semana, o exame com a luz laser será repetido e um pequeno elástico será colocado entre os 
molares de leite. Duas radiografias serão tiradas dos dentes molares, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Após mais 
uma semana, os exames com espelho e sonda e com a luz laser serão repetidos. Seu filho(a) será examinado(a), portanto, em 
três dias, uma vez em cada semana, em um total de três semanas. Quando observada a cárie nos dentes que não estiverem 
amolecidos, será feita a remoção dessa cárie e restauração do dente, na faculdade de odontologia da UFF - NF. Seu filho(a) 
será incluído(a) em um Programa de Promoção de Saúde Bucal desenvolvido na escola em que estuda, recebendo instruções 
de higiene oral e um Kit composto de escova e pasta dental. 

Termo de Consentimento:  

A partir dos esclarecimentos acima, eu, ___________________________, RG n°____________, responsável legal 
por __________________________, declaro que estou ciente de que o exame com o laser não causa desconforto ou dor, nem 
prejuízo à saúde do menor sob minha responsabilidade. Fui também informado que, caso seja necessário o tratamento, serão 
utilizados anestesia, isolamento do dente com lençol de borracha e alta rotação (motorzinho), utilizando instrumentais 
esterilizados. Não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela participação do meu filho(a). Tenho total liberdade para 
recusar ou cancelar a participação do menor, sem nenhuma implicação ao atendimento que receberá nesta Faculdade. A 
pesquisadora responsável garante sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa e garante que a identidade 
das crianças participantes será preservada. Tenho total liberdade para solicitar maiores esclarecimentos antes e durante o 
desenvolvimento da pesquisa e consultar o Comitê de Ética em Pesquisa para qualquer informação sobre o projeto. Desta 
forma, confirmo que recebi de maneira clara todas as informações necessárias ao meu consentimento e informo que o menor 
pelo qual sou responsável irá participar desta pesquisa por livre e espontânea vontade. Permito também a divulgação e 
publicação em revistas científicas dos dados obtidos pela participação do meu filho(a).  
 

Nova Friburgo, _____ de ____________ de _______ 

 

_________________________________                _________________________________ 
                Nome e assinatura do responsável legal               Nome e assinatura do pesquisador responsável  
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Anexo 3 
 
 
 

 

 
 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________, RG n°_________ responsável legal pelo menor 

_____________________________________, autorizo que os molares decíduos que caírem (dentes que estavam amolecidos 

e serão substituídos pelos dentes permanentes) sejam utilizados no estudo “Avaliação da fluorescência a laser na detecção 

de lesões de cárie proximais em molares decíduos: um estudo in vivo com validação histológica”, sendo, portanto, 

doados à pesquisadora responsável para fins científicos.  

 

Nova Friburgo, ____ de ____________ de _______. 

 

____________________________________________ 

Responsável legal pelo menor  
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Anexo 4 
 
 

 


