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RESUMO 

 

 

Vitor LLR. Microscópio operatório no diagnóstico de cárie dentária em crianças com 
fissura labiopalatina [dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

O presente estudo teve como objetivo comparar o microscópio operatório e 

um aparelho de fluorescência óptica como método de diagnóstico de lesões de cárie 

dentária em pacientes com fissura labiopalatina por meio da classificação do sistema 

ICDAS-II. Foram selecionadas para amostra 332 faces dentárias dos dentes 

localizados na região da fissura labiopalatina de 73 crianças entre 6 e 12 anos (média 

de 10 anos e 8 meses), em fase de dentadura mista, com fissura transforame 

unilateral (direita ou esquerda), fissura transforame bilateral, fissura pré-forame 

completa unilateral (direita ou esquerda), fissura pré-forame completa bilateral. Os 

dentes adjacentes à área da fissura labiopalatina foram observados de acordo com os 

seguintes métodos de diagnóstico: exame clínico visual-tátil (Método 1), exame clínico 

visual-tátil em microscópio operatório (Método 2), exame visual com aparelho de 

fluorescência (Método 3). Antes dos exames, as superfícies dos dentes foram 

previamente limpas com uso de fio dental e profilaxia com pedra pomes, tergentol, 

escova de Robinson e auxílio de uma sonda tipo OMS. Primeiramente, sob a luz de 

um refletor, após secagem de cinco segundos com seringa tríplice, os dentes foram 

avaliados pelo exame clínico visual-tátil convencional. Imediatamente após, o mesmo 

dente foi examinado por meio do exame visual-tátil em microscópio operatório e pelo 

exame com o aparelho de fluorescência. Em todos os exames, os códigos do sistema 

ICDAS-II foram utilizados por dois examinadores previamente treinados e calibrados. 

Para análise da reprodutibilidade interexaminador foram obtidas as medidas de 103 

faces por dois avaliadores e realizado o teste Kappa. A comparação entre os métodos 

de diagnóstico e da porcentagem de cada escore do sistema ICDAS-II entre os 

métodos foi realizada utilizando-se, respectivamente, os testes de Friedman e Qui-

quadrado, com nível de significância de 5%. Não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre os tipos (P=0,214) e eficácia (P=0,725) dos métodos de 

diagnóstico para os diferentes escores do sistema ICDAS-II. O exame por meio do 

microscópio operatório e do aparelho de fluorescência não foi mais eficaz que o 

exame clínico visual-tátil na detecção de lesões de cárie nos dentes próximos a área 

da fissura labiopalatina. Novos estudos envolvendo amostras com maiores 

prevalências de lesões de cárie dentária são necessários para verificar a eficácia das 

novas tecnologias. 

Palavras-chave: Fissura labial. Fissura palatina. Cárie dentária. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Vitor LLR. Operating microscope for caries diagnosis in children with cleft lip and 
palate [dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
Universidade de São Paulo; 2014. 

 

The study aimed to compare the operating microscope and optical 

fluorescence device as diagnosis methods of caries lesions in cleft and lip palate 

patients through ICDAS-II system. Three-hundred and thirty-two labial, palatal, 

mesial and distal surfaces of the teeth closest to the cleft area of 6-12 year-old 

children (mean of 10 years and 8 months-old) at mixed dentition, with complete 

unilateral cleft lip and palate (right or left), complete bilateral cleft lip and palate, 

unilateral cleft lip and alveolus (right or left) and bilateral cleft lip and alveolus were 

assessed. The teeth closest to the cleft area were observed according to the 

following diagnosis methods: visual-tactile examination (Method 1), visual-tactile 

examination with the aid of an operating microscope (Method 2), visual examination 

with the aid of fluorescence device (Method 3). Prior to the assessments, dental 

surfaces were cleaned by dental floss and dental prophylaxis with pumice and 

tergentol with the aid of a rubber cup and a WHO dental probe. First, under light and 

after 5-second air-drying, the surfaces were only evaluated by visual-tactile clinical 

examination. Immediately after, the same surfaces were examined by visual-tactile 

clinical examination with the aid of an operating microscope and an optical 

fluorescence device. In all assessments, ICDAS-II scores were used by two 

examiners previously calibrated and trained. Inter-examiner agreement was obtained 

by Kappa test in 103 surfaces. The diagnosis methods and of percentage of each 

ICDAS-II score were respectively compared among groups by Friedman and Chi-

square tests with level of significance of 5%. No statistically significances were 

detected among the types (P=0.214) and efficacy (P=0.725) of the different diagnosis 

methods for the different ICDAS-II scores. The effectiveness of operating microscope 

and optical fluorescence examinations were similar to that of unaided visual-tactile 

clinical examination on teeth closest to cleft area. Further studies comprising greater 

prevalence of caries lesions are necessary to verify the effectiveness of these new 

technologies. 

 

Keywords: Cleft lip. Cleft palate. Dental caries. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Grupo altamente diverso de anomalias congênitas complexas, as 

malformações craniofaciais afetam uma proporção significante da população 

mundial (GLOBAL..., 2004). Dentre estas, as fissuras labiopalatinas são 

relativamente comuns, ocorrendo em aproximadamente 1 para cada 500-700 

nascimentos, com variações entre os grupos étnicos e áreas geográficas, 

comprometendo a fala, a audição e a integração social (PETERSEN, 2003; 

GLOBAL..., 2004; FREITAS et al., 2012a; FREITAS et al., 2012b). 

A reabilitação morfológica da fissura labiopalatina é interdisciplinar e inicia-

se com as cirurgias primárias, a queiloplastia aos 3 meses e palatoplastia ao redor 

de 12 meses de idade. No protocolo de reabilitação, o atendimento odontopediátrico 

acompanha a criança desde os primeiros meses de vida até o desenvolvimento da 

dentição permanente, pois a reabilitação destes indivíduos está diretamente 

relacionada à condição bucal, pré-requisito para a realização das cirurgias 

reparadoras que necessitam de ambiente sem infecção para um resultado 

satisfatório (FREITAS et al., 2012a; FREITAS et al., 2012b). 

Neste contexto, a doença cárie ainda representa um problema financeiro no 

processo reabilitador dos pacientes com fissura labiopalatina, e esforços realizados 

no sentido de elaborar estudos que diminuam os custos adicionais do tratamento 

são recomendados pela Organização Mundial da Saúde (GLOBAL..., 2004). 

Pacientes com fissura labiopalatina comumente apresentam dentes 

supranumerários, mal posicionados e/ou com alterações de estrutura (MACIEL; 

COSTA; GOMIDE, 2005; FREITAS et al., 2012b; PARANAIBA et al., 2013; RIIS; 

KJAER; MOLSTED, 2013). Além disso, fibrose do lábio e presença de bridas na 

região anterior, consequência das cirurgias primárias, são bastante comuns 

(FREITAS et al., 2012b; ANTONARAKIS; PALASKA; HERZOG, 2013). Todos estes 

fatores podem ser coadjuvantes no risco à doença cárie, por favorecerem um maior 

acúmulo de biofilme (PARAPANISIOU et al., 2009; ZHU et al., 2010; KING; WONG; 

WONG, 2013). Mais ainda, nestes pacientes, a higiene oral pode estar 

negligenciada pelo medo em manipular o local da fissura, o que pode aumentar o 
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risco à doença cárie (FREITAS et al., 2012b; ANTONARAKIS; PALASKA; HERZOG, 

2013; KING; WONG; WONG, 2013). 

Atualmente, evidências científicas para um diagnóstico preciso e promoção 

de um tratamento minimamente invasivo para a doença cárie têm sido 

extensivamente publicadas (FONTANA; YOUNG; WOLFF, 2009; FONTANA; 

WOLFF, 2011; PITTS, 2011; FONTANA; CABEZAS; FITZGERALD, 2013; KIDD; 

FEJERSKOV, 2013). O tratamento contemporâneo da cárie dentária é 

individualizado, baseado na determinação do risco e atividade de desenvolver a 

doença e na acurácia dos meios de diagnóstico de lesões iniciais de cárie com a 

finalidade de formular uma decisão clínica para um tratamento adequado e menos 

invasivo (BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 2010; PITTS, 2011; FRENCKEN et al., 

2012; ZANDONA et al., 2012; CHU; CHAU; LO, 2013; FONTANA; CABEZAS; 

FITZGERALD, 2013). Neste contexto, a adoção de uma metodologia para o registro 

da localização, severidade e atividade da lesão de cárie utilizando o diagnóstico 

visual e tecnologias auxiliares que não empregam radiação ionizante torna-se 

importante no monitoramento do processo dinâmico das lesões de cárie iniciais e 

não cavitadas ao longo do tempo (FONTANA; GONZALEZ-CABEZAS, 2011; 

FONTANA; WOLFF, 2011; PITTS, 2011; FONTANA; CABEZAS; FITZGERALD, 

2013). Apesar disso, para o nosso conhecimento, não existem estudos sobre a 

acurácia de equipamentos para o diagnóstico das lesões de cárie dentária em 

pacientes com fissura labiopalatina. 

Desta forma, o uso de novas tecnologias visando um diagnóstico preciso das 

lesões de cárie implicaria na diminuição da necessidade de tratamento restaurador 

para remoção dos focos de infecção que podem comprometer as cirurgias 

reparadoras durante o processo reabilitador da fissura labiopalatina, 

consequentemente permitindo que estas ocorram no tempo correto para melhor 

resultado e reduzindo o custo do tratamento. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA NA CRIANÇA COM FISSURA 

LABIOPALATINA 

 

Nos indivíduos com fissura labiopalatina, os estudos abordam alta 

prevalência de cárie dentária quando comparado com indivíduos sem fissura 

(HASSLOF; TWETMAN, 2007; MUTARAI; RITTHAGOL; HUNSRISAKHUN, 2008; 

AL-DAJANI, 2009; PARAPANISIOU et al., 2009; BRITTON; WELBURY, 2010; ZHU 

et al., 2010; HAZZA'A et al., 2011; FREITAS et al., 2012b; ANTONARAKIS; 

PALASKA; HERZOG, 2013; KING; WONG; WONG, 2013; WELLS, 2013). 

Neste contexto, crianças com fissuras labiopalatinas tem maior prevalência 

de lesões de cárie (BRITTON; WELBURY, 2010; ZHU et al., 2010; ANTONARAKIS; 

PALASKA; HERZOG, 2013). Pacientes com fissuras labiopalatinas bilaterais 

apresentam maior risco à cárie que aqueles com fissuras labiopalatinas unilaterais 

(HAZZA'A et al., 2011). Entretanto, somente um estudo recomendou alteração no 

protocolo de controle de cárie dentária de crianças com fissura labiopalatina, 

reduzindo de 6 para 4 meses o período de acompanhamento (BRITTON; 

WELBURY, 2010). 

Especificamente na população brasileira, um estudo recente encontrou 

maior prevalência de cárie dentária em uma amostra de indivíduos adolescentes e 

adultos jovens com fissura labiopalatina comparada com indivíduos sem fissura 

(FREITAS et al., 2013), enquanto outro estudo não encontrou diferença 

estatisticamente significativa entre os índices CPOD no grupo com fissura (1,20) e 

sem fissura (0,90) em uma amostra de crianças e adolescentes com fissura 

labiopalatina (TANNURE et al., 2012). 

 

 

2.2  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA CÁRIE DENTÁRIA 

 

2.2.1  Método visual e radiográfico 
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Nos dias de hoje, a detecção das lesões de cárie nos estágios iniciais de 

desenvolvimento é essencial para adoção de terapias mais conservadoras que 

favoreçam o processo de remineralização e, consequentemente, um melhor 

prognóstico no tratamento da doença (NYVAD, 2004; BRAGA; MENDES; 

EKSTRAND, 2010; MANTON, 2013).  

Rotineiramente, para a detecção das lesões de cárie oclusal e proximal, 

utilizam-se na clínica odontológica os exames visuais e radiográficos convencionais 

(NEUHAUS et al., 2009a). O exame visual-tátil é o método mais comum para 

detecção das lesões de cárie porque é uma técnica de fácil execução, mas 

apresenta alta especificidade (proporção de sítios sadios identificados corretamente) 

e baixa sensibilidade (proporção de sítios com lesões de cárie identificadas 

corretamente), com pouca reprodutibilidade (BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 2010). 

O uso da sonda exploradora deve ser abandonado devido ao grande risco de 

promover dano estrutural ao esmalte desmineralizado durante o procedimento de 

sondagem e ao fato de que seu uso não traz benefícios para a acurácia do 

diagnóstico das lesões de cárie, sendo recomendado o uso de uma sonda OMS 

(com extremo arredondado) especialmente durante a verificação da integridade e 

rugosidade da superfície (MANTON, 2013). 

A radiografia interproximal como auxiliar do exame visual-tátil pode permitir 

uma detecção mais sensível das lesões de cárie proximal e oclusal na dentina e 

melhor estimativa da profundidade da lesão, levando a um monitoramento das 

lesões de cárie mais confiável e preciso (BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 2010). 

Porém, em estágios iniciais, a sensibilidade e a precisão desse método têm sido 

relatadas como baixas, especialmente para lesões em esmalte (MANTON, 2013). 

Além disso, o método radiográfico é sensível à técnica e inevitavelmente expõe o 

paciente à radiação ionizante (BAELUM, 2010; BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 

2010; BAELUM et al., 2012; GOMEZ et al., 2013a). 

Considerando-se estes dados, diversos índices têm sido desenvolvidos para 

o registro da detecção das lesões de cárie sendo testados com o objetivo de auxiliar 

o correto diagnóstico das lesões, dentre estes destaca-se o International Caries 

Detection and Assessment System (ICDAS-II) (BRAGA et al., 2009; TOPPING; 

PITTS, 2009; BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 2010; ISMAIL, 2011; NELSON et al., 

2011; AMORIM et al., 2012; MANTON, 2013; PITTS; EKSTRAND, 2013). O uso de 
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índices visuais detalhados pode melhorar a sensibilidade e a interpretação das 

características clínicas do processo da doença cárie pelo cirurgião-dentista (BRAGA; 

MENDES; EKSTRAND, 2010). 

O sistema ICDAS-II foi criado em 2002 por um grupo de cariologistas e 

epidemiologistas baseado no exame visual com ajuda de uma sonda OMS, 

consistindo de um sistema de identificação de dois dígitos, onde o primeiro 

corresponde ao estado da superfície e o segundo ao diagnóstico da lesão de cárie 

variando das primeiras mudanças visuais no esmalte até a cavitação extensa 

(BRAGA et al., 2009; BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 2010). Pode ser usado em 

pesquisas epidemiológicas e alguns escores fornecem dados comparáveis com o 

critério OMS, porém com maior tempo de exame, o que pode ser um fator limitante 

para o seu uso (BRAGA et al., 2009; PITTS; EKSTRAND, 2013). De acordo com os 

autores, este sistema permite a medida de diferentes graus de severidade da lesão, 

assim como uma correlação significativa com a profundidade da lesão quando 

verificado por meio do exame histológico (EKSTRAND et al., 2005; BRAGA et al., 

2009; ISMAIL, 2011). Nos dentes decíduos, a validação deste critério variou de bom 

a moderado porque o sistema ICDAS-II não distingue precisamente as lesões 

relacionadas à superfície externa com aquelas da superfície interna do esmalte, 

provavelmente porque o esmalte é muito menos espesso comparado com o dente 

permanente (BRAGA et al., 2009). 

 

 

2.2.2  Microscópio operatório 

 

Com o objetivo de aprimorar a detecção precoce das lesões de cárie, novos 

métodos que possam auxiliar nesse processo têm sido desenvolvidos. 

O microscópio operatório representa um recurso auxiliar por permitir o 

aumento da acuidade visual em áreas de difícil visualização direta durante a etapa 

do diagnóstico, permitindo que o profissional tenha condições de fazer um 

diagnóstico mais preciso e optar pela alternativa de tratamento mais oportuna (VAN 

AS, 2001; GUERRIERI et al., 2012; VAN AS, 2013a, 2013b). 

O efeito da magnificação na precisão da detecção de cárie comparada com 

a precisão do exame clínico visual-tátil tem sido avaliado por diversos estudos, 
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obtendo-se um aumento significativo da precisão do diagnóstico, podendo ser 

recomendada para a detecção de cárie (FORGIE; PINE; PITTS, 2002; 

CHRISTENSEN, 2003; ERTEN et al., 2005; STRASSLER; PORTER; SERIO, 2005; 

MAMOUN, 2009). Entretanto, outros estudos, avaliando o diagnóstico de lesões de 

cárie na superfície oclusal e proximal dos dentes posteriores não encontraram uma 

melhora no diagnóstico com o uso do microscópio operatório (HAAK et al., 2002; 

MITROPOULOS et al., 2012).  

Por meio da demonstração do efeito da magnificação na detecção da cárie e 

comparação desta com exame clínico visual-tátil, encontrou-se que a sensibilidade 

do diagnóstico foi significativamente maior quando a magnificação foi usada, sem 

diferença estatisticamente significativa na especificidade entre a magnificação e o 

exame clínico visual-tátil (FORGIE; PINE; PITTS, 2002; ERTEN et al., 2005). O uso 

da magnificação implica em um menor tempo operatório, ajudando os cirurgiões-

dentistas na obtenção de uma Odontologia de alta qualidade (FORGIE; PINE; 

PITTS, 2002; CHRISTENSEN, 2003). 

O microscópio operatório tem sido usado em todas as fases da Odontologia, 

pois o aumento do detalhe visual fornecido por ele reduz a ambiguidade no 

diagnóstico e no processo de tomada de decisão, permitindo que o dentista execute 

restaurações mais conservadoras e menos susceptíveis à cárie secundária 

(STRASSLER; PORTER; SERIO, 2005; MAMOUN, 2009). Além disso, o uso do 

microscópio operatório aumenta a habilidade do dentista em diagnosticar lesões de 

cárie e trincas nos dentes, principalmente na observação de fissuras estreitas, 

pequenas fóssulas, margens de selantes e restaurações, eliminando a necessidade 

da sondagem em uma superfície limpa e seca (STRASSLER; PORTER; SERIO, 

2005; MAMOUN, 2009). Suas vantagens seriam a iluminação homogênea e a visão 

tridimensional, as quais juntas forneceriam uma visualização clara do local do exame 

(ZAFERSOY-AKARSLAN et al., 2009). 

 

 

2.2.3  Fluorescência óptica 

 

Os conceitos modernos do tratamento da doença cárie implicam no 

diagnóstico precoce das lesões de cárie em um estágio pré-cavitação, de forma a 
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tornar possível a reversão do processo de desmineralização por meio da 

remineralização. Neste contexto, métodos de diagnóstico sensíveis, tais como a 

fluorescência óptica, podem servir não só para a detecção precoce, mas também 

para o monitoramento das lesões de cárie, confirmando o sucesso dos esforços 

preventivos e de remineralização (ZANDONA; ZERO, 2006; NEUHAUS et al., 2009b; 

KARLSSON, 2010; RECHMANN; RECHMANN; FEATHERSTONE, 2012).  

A fluorescência é uma propriedade de materiais naturais e artificiais, 

resultante da interação do comprimento de onda da luz emitida pelo aparelho e das 

moléculas do objeto, por meio da absorção de energia em certos comprimentos de 

onda seguida da emissão de luz em comprimentos de ondas maiores (KARLSSON, 

2010; RECHMANN; RECHMANN; FEATHERSTONE, 2012). Neste caso, a absorção 

é o processo no qual os fótons são barrados por um objeto e a onda de energia é 

tomada por esse objeto, de forma que a energia perdida é na maior parte convertida 

em calor ou em outra onda que tem menos energia e, portanto comprimentos de 

ondas maiores (KARLSSON, 2010). Assim, a desmineralização resultaria na perda 

da fluorescência natural do esmalte, podendo ser quantificada usando-se métodos 

de detecção de cárie baseados nas diferenças entre o esmalte sadio e 

desmineralizado, ou seja, perda da fluorescência intrínseca do esmalte dentário 

causado pela desmineralização ou alteração na fluorescência das lesões de cárie 

devido à presença dos metabólitos bacterianos (ZANDONA; ZERO, 2006; 

KARLSSON, 2010; GIMENEZ et al., 2013). 

Dentre os vários tipos de aparelhos utilizando o fenômeno da fluorescência, 

existem aqueles que se utilizam da mesma emitida por luz, laser ou light-emitting 

diodes (LEDs) (HEINRICH-WELTZIEN et al., 2005; ZANDONA; ZERO, 2006; 

KARLSSON, 2010; ZANDONA et al., 2010; JABLONSKI-MOMENI et al., 2011a; 

JABLONSKI-MOMENI et al., 2011b; RECHMANN et al., 2012; RECHMANN; 

RECHMANN; FEATHERSTONE, 2012). 

No caso dos aparelhos por LED, uma luz de alta energia em um 

comprimento de onda de excitação de 405 nm é projetada sobre a superfície 

dentária, de forma que o biofilme dentário fluoresce em vermelho e o esmalte 

saudável em verde (VAN DER VEEN et al., 2006; RECHMANN; RECHMANN; 

FEATHERSTONE, 2012). Os estudos sobre o uso desses aparelhos têm focado na 

superfície oclusal dos dentes posteriores com boa reprodutibilidade e precisão 
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(BRAGA et al., 2010; ZANDONA et al., 2010; RODRIGUES et al., 2011; DINIZ et al., 

2012; GRAYE et al., 2012; RECHMANN et al., 2012; RECHMANN; RECHMANN; 

FEATHERSTONE, 2012; ACHILLEOS et al., 2013; TWETMAN et al., 2013). 

Esta tecnologia associada com o sistema ICDAS-II parece ter o potencial 

clínico de permitir a detecção precoce de lesões de cárie, tanto nas faces 

vestibular/lingual quanto oclusais, visando uma abordagem mais preventiva e um 

tratamento minimamente invasivo, permitindo o monitoramento das lesões ao longo 

do tempo (ZANDONA et al., 2010; RECHMANN et al., 2012; ZANDONA et al., 2013).  



 

3 PROPOSIÇÃO 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar dois novos métodos de diagnóstico de cárie dentária em pacientes 

com fissura labiopalatina. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar o exame clínico visual-tátil convencional com o exame visual-

tátil por meio do microscópio operatório e o exame visual com aparelho de 

fluorescência como métodos de diagnóstico de cárie dentária em 

pacientes com fissura labiopalatina por meio da classificação do sistema 

ICDAS-II. 

 



 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  OBTENÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP), sob protocolo 

número 407.113 (Anexo A). Os pais/responsáveis pelas crianças foram consultados 

e esclarecidos a respeito da pesquisa. Em seguida foram orientados a assinar um 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo B). Após a assinatura do termo, a 

criança foi questionada se gostaria ou não de fazer parte do estudo. 

Foram selecionadas crianças entre 6 e 12 anos de idade, de ambos os sexos, 

em fase de dentadura mista, com fissura transforame unilateral (direita ou esquerda), 

fissura transforame bilateral, fissura pré-forame completa unilateral (direita ou 

esquerda), fissura pré-forame completa bilateral, com ou sem bandeleta de Simonart, 

com a presença de um ou mais dentes permanentes anteriores próximos à área da 

fissura, que compareceram para tratamento de rotina no HRAC/USP. O critério de 

exclusão foi composto de presença de síndrome ou malformação associada; 

restaurações sobre as superfícies dentárias dos dentes avaliados; dentes com 

alteração de forma e tamanho; e aparelho ou acessório ortodôntico sobre as faces dos 

dentes avaliados. 

Considerando-se um nível de significância de 5%, poder de 80% e os dados 

de prevalência de cárie em indivíduos com fissura labiopalatina do estudo de 

Tannure et al. (2012) estimou-se um total de 345 faces dentárias a serem avaliadas.  

Todas as superfícies dos dentes permanentes anteriores adjacentes à área 

da fissura labiopalatina foram observados de acordo com os seguintes métodos: 

 Método 1 - exame clínico visual-tátil; 

 Método 2 - exame visual-tátil em microscópio operatório; 

 Método 3 - exame visual com o aparelho de fluorescência. 
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4.2  DIAGNÓSTICO DE LESÕES DE CÁRIE 

 

A classificação do sistema ICDAS-II foi utilizada para o diagnóstico das 

lesões de cárie (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 - Escores referente às condições da superfície dentária (sistema ICDAS-II) 

ESCORES CONDIÇÕES 

0 Não restaurada ou não selada 

1 Selante parcial 

2 Selante integral 

3 Restauração com cor de dente 

4 Restauração de amálgama 

5 Coroa de aço inoxidável 

6 Porcelana ou ouro ou coroa RMF ou veneer 

7 Restauração perdida ou deficiente 

8 Restauração temporária 

 

Tabela 2 - Escores referente às condições da lesão de cárie (sistema ICDAS-II) 

ESCORES CONDIÇÕES 

0 Superfície dentária hígida 

1 Primeira alteração visual no esmalte 

2 Alteração visual evidente no esmalte 

3 Rompimento localizado do esmalte devido à cárie, sem dentina visível 

4 Sombreamento da dentina no esmalte (com ou sem rompimento do esmalte) 

5 Cavidade evidente com dentina visível 

6 Cavidade extensa evidente com dentina visível 

 

 

Neste estudo, foram avaliadas somente as faces sem restaurações, ou seja, 

as que receberem o escore 0 da condição de superfície (Tabela 1). As crianças 

foram examinadas duas vezes, por dois examinadores treinados e calibrados para 

avaliação, no mesmo momento, um seguido do outro. Um examinador não tinha 

conhecimento do exame realizado pelo outro, evitando a indução de resultados e 



4 Material e Métodos 37 

para que fosse calculada a reprodutibilidade interexaminadores. O tempo total para 

a avaliação pelos dois avaliadores usando os três métodos foi de 30 minutos. 

Em seguida, os dados foram anotados em fichas específicas, individuais 

para cada paciente (Apêndice A). 

 

 

4.2.1  Diagnóstico de lesões de cárie por meio do exame clínico visual-tátil 

 

Para realização do exame por meio do sistema ICDAS-II foi necessário que 

a superfície estivesse seca e sem biofilme (TOPPING; PITTS, 2009). Assim, 

primeiramente, a criança foi submetida à profilaxia profissional com pedra pomes 

(Maquira Indústria de Produtos Odontológicos Ltda., Maringá, PR, Brasil), tergentol 

(Biodinâmica Quím. e Farm, Ltda., Ibiporã, PR, Brasil), escova de Robinson e fio 

dental (Figuras 1 e 2). Em seguida, com auxílio de uma sonda tipo OMS, sob a luz 

de um refletor, após secagem de cinco segundos com seringa tríplice, o exame 

clínico visual-tátil foi realizado, atribuindo-se os escores anteriormente descritos. 

 

 

Figura 1 -  Instrumentais e materiais utilizados durante o exame e 
profilaxia 



4 Material e Métodos 38 

 

Figura 2 - Profilaxia profissional 

 

 

4.2.2  Diagnóstico de lesões de cárie por meio do microscópio operatório 

 

Exatamente após o exame clínico visual-tátil, o mesmo dente foi avaliado por 

meio de magnificação, também utilizando os escores do sistema ICDAS-II. Para 

tanto, foi utilizado um Microscópio Operatório Odontológico (MC-M1232 - DFV 

Comercial e Industrial Ltda., Valença, RJ, Brasil) com iluminação por meio de uma 

fonte de luz dicróica com uma lâmpada halógena de 15V/150W, cuja transmissão de 

luminosidade foi realizada através de cabo de fibra óptica. O aparelho estava 

equipado com binóculo inclinado (160 mm), objetivas (200 mm), oculares tipo grande 

angular (12,5X ajustável) proporcionando aumentos gradativos de 4 a 25 vezes com 

focalização macro (movimentação do braço pantográfico) e micro (automático), e 

sistema de foto composto de divisor de luz, adaptador e câmera Sony Cybershot 

DSC-W610 (Figura 3). 

O paciente continuou sentado na cadeira odontológica e a cabeça óptica do 

microscópio foi posicionada para observação dos dentes a serem analisados, sem 

encostar no paciente. Foram utilizados os mesmos instrumentais do exame clínico 

visual-tátil. Neste exame, foi utilizado uma magnificação de 10 vezes. 

Todas as superfícies dentárias dos dentes permanentes anteriores 

adjacentes à fissura labiopalatina foram avaliadas in loco.  
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Figura 3 - Microscópio operatório 

 

 

4.2.3  Diagnóstico de lesões de cárie por meio do aparelho de fluorescência 

 

Na sequência do exame por microscópio operatório, foi utilizado o aparelho 

de fluorescência emitida por LED (Evince – MMOptics, São Carlos, SP, Brasil) 

(Figura 4) para diagnóstico de lesões de cárie. A peça de mão emitia uma luz visível 

na região do violeta (400 nm), por meio de LEDs em uma intensidade segura para 

estimular o tecido e resultar na fluorescência na região espectral visível. Os tecidos 

normais foram observados com fluorescência verde; o biofilme dentário com 

fluorescência vermelha; lesões de cárie em esmalte com fluorescência marrom a 

cinza (redução considerável da fluorescência); e as lesões cavitadas com 

fluorescência vermelha.  

A criança permaneceu sentada na cadeira odontológica e a peça de mão do 

aparelho foi posicionada sem encostar na mesma. O aparelho possuía uma câmera 

de vídeo acoplada à peça de mão e conectada a um computador (Samsung 

Electronics Co Ltda., Brasil) e por meio do software MicCam versão 1.6 (Microscope 

Image Capture and Measurement, 2012) as imagens foram visualizadas na tela do 

computador e registradas como fotografias para armazenamento. Todas as 



4 Material e Métodos 40 

superfícies dentárias dos dentes permanentes anteriores adjacentes à fissura 

labiopalatina foram avaliadas in loco. Os escores do sistema ICDAS-II citados 

anteriormente foram utilizados para o diagnóstico de lesões de cárie.  

 

   

Figura 4 - Aparelho de fluorescência óptica 

 

 

4.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os testes estatísticos foram realizados com o programa Sigma Plot for 

Windows versão 12.0 (Systat Software Inc., Alemanha), adotando-se nível de 

significância de 5%. Para análise da reprodutibilidade interexaminador foram obtidas 

as medidas de 103 faces por 2 avaliadores e realizado o teste Kappa. A comparação 

entre os métodos de diagnóstico foi realizada utilizando-se os testes de Friedman e 

Qui-quadrado. 



 

5 RESULTADOS 
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5  RESULTADOS 

 

 

Setenta e três crianças com idades variando de 6 anos e 3 meses e 11 anos 

10 meses (média de 10 anos e 8 meses) foram avaliadas. A caracterização dos 

participantes de acordo com o sexo e tipo de fissura encontra-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Caracterização dos participantes 

Tipo de 
Fissura 

 

Sexo 

Pré-forame 
Completa 
Unilateral 

Pré-forame 
Completa 
Bilateral 

Transforame 
Completa 
Unilateral 

Transforame 
Completa 
Bilateral 

TOTAL 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Masculino 8 (10,96) 1 (1,37) 27 (36,99) 8 (10,96) 44 (60,28) 

Feminino 7 (9,59) 1 (1,37) 15 (20,55) 6 (8,21) 29 (39,72) 

TOTAL 15 (20,55) 2 (2,74) 42 (57,54) 14 (19,17) 73 (100) 

 

Assim, 352 faces foram submetidas aos exames visual-tátil e com auxílio do 

microscópio operatório. Destas, 332 faces foram examinadas por meio da 

fluorescência óptica, porque 20 faces não puderam ser visualizadas devido ao 

posicionamento do dente em questão. Portanto, a amostra total para análise 

estatística dos resultados compreendeu 332 faces avaliadas pelo exame visual-tátil 

(Método 1), exame visual-tátil em microscópio operatório (Método 2), e exame visual 

com o aparelho de fluorescência óptica (Método 3) (Tabela 4). O índice de 

concordância entre examinadores avaliado pelo teste Kappa para os Métodos 1, 2, e 

3 foi de 1,000; 0,848; e 1,000,  respectivamente. 

Em sua maioria, as faces avaliadas apresentaram escore 0 com 

concordância entre os métodos utilizados (Figura 5), com alguns casos 

apresentando discordância entre os métodos de diagnóstico (Figuras 6 e 7).  

 

 

 

 

 



5 Resultados 44 

Tabela 4 - Caracterização da amostra 

Faces 

Dente 

Vestibular Palatina Mesial Distal TOTAL 

n (%) n (%) N (%) n (%) n (%) 

11 33 (9,94) 26 (7,83) 33 (9,94) 32 (9,64) 124 (37,35) 

12 6 (1,80) 5 (1,50) 5 (1,50) 6 (1,80) 22 (6,63) 

21 43 (12,95) 37 (11,15) 41 (12,35) 40 (12,05) 161 (48,50) 

22 6 (1,80) 3 (0,90) 6 (1,80) 6 (1,80) 21 (6,32) 

23 1 (0,30) 1 (0,30) 1 (0,30) 1 (0,30) 4 (1,20) 

TOTAL 89 (26,80) 72 (21,68) 86 (25,90) 85 (25,60) 332 (100) 

 

1    

2    

3    

Figura 5 - Concordância do escore 0 ICDAS-II dente 21 na face vestibular (A) palatina (B) e 
mesial (C). 1) Exame visual-tátil. 2) Exame visual-tátil com microscópio (10x). 3) 
Exame visual com aparelho de fluorescência óptica 

 

   

Figura 6 -  Discordância de escore ICDAS-II no dente 22 na superfície distal. A) Exame 
visual-tátil - escore 0. B) Exame visual-tátil com microscópio (10x) – escore 5. 
C) Exame visual com aparelho de fluorescência óptica – escore 5 
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Figura 7 - Discordância de escore ICDAS-II no dente 11 na superfície palatina. A) Exame 
visual-tátil - escore 1. B) Exame visual-tátil com microscópio (10x) – escore 1. C) 
Exame visual com aparelho de fluorescência óptica – escore 0 

 

Para a amostra total (n=332), a comparação entre os métodos não mostrou 

diferenças estatisticamente significativas (P=0,214) (Tabela 5). Não houve 

diferenças estatisticamente significativas (P=0,725) para a comparação entre 

métodos em cada escore do sistema ICDAS-II (Tabela 5). 

Para avaliar se o alto número de faces classificadas como sadias não 

interferiria na comparação dos métodos, dividiu-se a amostra de forma que foram 

mantidas faces classificadas com escores 1-6 do sistema ICDAS-II (n=36) em pelo 

menos um dos métodos, mesmo que esta face fosse classificada como sadia por 

outro método e vice-versa. Considerando esta amostra diagnosticada com lesão de 

cárie, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os tipos (P=0,214) e 

eficácia (P=0,663) dos métodos de diagnóstico para os diferentes escores do 

sistema (Figura 8). 

 

Tabela 5 -  Comparação entre os métodos para amostra total por meio do teste de Friedman e para 
cada escore do ICDAS-II por meio do teste do Qui-quadrado 

Métodos 

Escore  

ICDAS-II 

1 2 3 P 

 n (%) n (%) n (%)  

0 306 (92,17) 308 (92,77) 310 (93,38) 

0,725 

1 12 (3,62) 14 (4,23) 8 (2,41) 

2 2 (0,60) 2 (0,60) 2 (0,60) 

3 2 (0,60) 0 (0) 0 (0) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

5 6 (1,81) 4 (1,20) 8 (2,41) 

6 4 (1,20) 4 (1,20) 4 (1,20) 

TOTAL 332 (100) 332 (100) 332 (100) 0,214 

 

 

A B C 
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Figura 8 -  Comparação entre os métodos para amostra diagnosticada com lesões de cárie 

por meio do teste de Friedman (P=0,214) e para cada escore do ICDAS-II por 
meio do teste do Qui-quadrado (P=0,663) 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Conceito amplamente solidificado, a cárie dentária é uma doença 

multifatorial, induzida pelo biofilme dentário, de local específico, e de processo 

dinâmico resultante do desequilíbrio entre o mineral dentário e o fluído do biofilme, 

ou seja, a queda do pH bucal leva à perda mineral ao longo do tempo (FEJERSKOV, 

2004; FONTANA et al., 2010; FONTANA; WOLFF, 2011; KUTSCH; YOUNG, 2011; 

FONTANA; CABEZAS; FITZGERALD, 2013). Este processo pode ser paralisado a 

qualquer momento e as lesões de cárie se desenvolvem onde o biofilme pode se 

tornar maduro e estagnado por longos períodos de tempo (FEJERSKOV, 2004; 

FONTANA et al., 2010). Tanto individualmente quanto populacionalmente, o 

equilíbrio entre os fatores protetores (higiene oral, presença de flúor, saliva) e fatores 

de risco (açúcares da dieta, microorganismos cariogênicos) são altamente 

influenciados pelas condições comportamentais e socioeconômicas (FEJERSKOV, 

2004; FONTANA et al., 2010). Contemporaneamente, o diagnóstico da lesão de 

cárie compreende a avaliação clínica das características da lesão inicial que inclui 

parâmetros ópticos, físicos, químicos e/ou bioquímicos, pois a natureza dinâmica da 

progressão da lesão permite sua paralisação por meio do equilíbrio fisiológico entre 

o mineral dentário e os fluídos orais (FEJERSKOV, 2004; FONTANA et al., 2010; 

KUTSCH; YOUNG, 2011; CHU; CHAU; LO, 2013). 

Neste contexto, crianças com fissura labiopalatina parecem ter maior risco 

de desenvolvimento de lesões de cárie dentária, com os dentes adjacentes à fissura 

apresentando maior prevalência da doença por causa da maior indulgência dos pais 

em relação aos hábitos dietéticos e negligência da higiene oral por medo de 

manipular a área da cirurgia; mau posicionamento dos dentes próximos à área da 

fissura dificultando a higiene e um maior tempo de clearance salivar pela dificuldade 

do uso do músculo orbicular devido ao dano da cicatriz do lábio; tônus muscular e 

mobilidade da língua diminuídos; e impacção alimentar pela presença de fístulas 

oronasais (AL-DAJANI, 2009; PARAPANISIOU et al., 2009; ZHU et al., 2010; 

HAZZA'A et al., 2011; ANTONARAKIS; PALASKA; HERZOG, 2013; KING; WONG; 

WONG, 2013; WELLS, 2013). Considerando todos esses fatos, é importante 

salientar o maior risco à cárie dos dentes permanentes anteriores próximos à área 

da fissura labiopalatina, justificando a escolha para o presente estudo. Ressalta-se 
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que o aparelho de fluorescência óptica não foi utilizado nos dentes posteriores 

devido à largura da ponta ativa e à abertura bucal diminuída das crianças que 

compuseram a amostra. Dentes com alterações de forma e tamanho não foram 

incluídos na amostra porque, apesar de bem prevalentes na região da fissura 

labiopalatina (FREITAS et al., 2012b), sabe-se que as leituras de fluorescência 

podem ser prejudicadas pela hipomineralização de esmalte não proveniente de 

lesão de cárie dentária (FONTANA; GONZALEZ-CABEZAS, 2011; FRENCKEN et 

al., 2012). 

A presença tanto de síndromes associadas à fissura labiopalatina quanto do 

uso de aparelhos ortodônticos pode contribuir para uma dificuldade de higiene oral 

adequada.  A incorporação dessas características como critérios de exclusão 

objetivou diminuir o viés deste presente estudo. Tannure et al. (2012) creditam a 

maior prevalência de cárie encontrada em indivíduos com fissura labiopalatina a não 

exclusão de indivíduos com síndromes associadas.  

O sistema ICDAS-II foi escolhido por apresentar uma validação histológica 

entre as lesões de cárie e seus respectivos escores (ISMAIL et al., 2007; ISMAIL, 

2011; PITTS; EKSTRAND, 2013). A aplicação do sistema ICDAS-II permitiu a 

comparação da prevalência de lesões de cárie e eficácia dos três métodos usados 

neste presente estudo. Alguns estudos têm relatado que o uso desse sistema não 

teria utilidade em pesquisas epidemiológicas e levaria a uma superestimação da 

prevalência de lesões de cárie, pelo ponto de corte entre saúde e doença ser a lesão 

inicial (escore 1) passível de remineralização (FRENCKEN et al., 2011; AMORIM et 

al., 2012; DOWNER, 2012; FRENCKEN et al., 2012). Tal fato não foi encontrado no 

presente estudo, onde a prevalência das lesões de cárie foi baixa, em torno de 8%. 

Por outro lado, a avaliação da prevalência de lesões de cárie em dentes sem 

restaurações (escore 0 de superfície),  a exclusão de pacientes com síndromes 

associadas e com aparelhos ortodôntico, e a avaliação somente dos dentes 

adjacentes à fissura pode ter influenciado no resultado.  O único estudo avaliando 

lesões iniciais de cárie em pacientes com fissuras labiopalatina utilizou o sistema 

ICDAS-I em pacientes com aparelhos ortodônticos, encontrando de uma a três 

lesões de cárie iniciais nos dentes anteriores (PARAPANISIOU et al., 2009). Outro 

fato importante a ser considerado é que o sistema ICDAS-II classifica os defeitos de 

desenvolvimento do esmalte (DDE) como sadios (ISMAIL, 2011). Uma recente meta-
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análise da prevalência de lesões de cárie em pacientes com fissura labiopalatina 

somente encontrou diferença estaticamente significativa para o componente 

“obturado” nos índices CPOD entre pacientes com e sem fissura (ANTONARAKIS; 

PALASKA; HERZOG, 2013). Deve-se levar em consideração que estas restaurações 

podem ter sido realizadas para cobrir defeitos hipoplásicos ao invés de tratar lesões 

de cárie nestes dentes adjacentes à fissura, sabidamente com alto número de DDE 

(KING; WONG; WONG, 2013). O uso de índices visuais detalhados, como o sistema 

ICDAS-II e da sonda OMS parece aumentar a sensibilidade e ser um fator 

importante para minimizar a interpretação do examinador em relação às 

características clínicas da lesão (BRAGA; MENDES; EKSTRAND, 2010). 

A reprodutibilidade interexaminadores foi excelente para os três métodos, o 

que tem sido demonstrado por outros estudos utilizando o sistema ICDAS-II (ISMAIL 

et al., 2007; JABLONSKI-MOMENI et al., 2010; NELSON et al., 2011). Neste estudo 

os examinadores, além de treinados e calibrados, tinham grande experiência com a 

população estudada. Algumas pesquisas têm relatado que o treinamento com o 

sistema ICDAS-II é extremamente importante e examinadores pouco experientes 

podem apresentar baixa reprodutibilidade (NELSON et al., 2011; FOLEY, 2012). Por 

outro lado, a alta reprodutibilidade deste estudo pode ter ocorrido pelo grande 

número de faces classificadas como sadias, porque esta tende a cair quando os 

escores de lesões de cárie em esmalte são comparados (EKSTRAND et al., 2005).  

O exame por meio do sistema ICDAS-II exige a profilaxia prévia dos 

elementos dentários (ISMAIL, 2011). Portanto, o raciocínio para a escolha da pasta 

obtida a partir de pedra pomes e tergentol aplicada com escova de Robinson foi 

diminuir a probabilidade de sangramento gengival dos dentes adjacentes à fissura 

labiopalatina local sujeito a maior probabilidade de gengivite, o que poderia 

atrapalhar os exames (COSTA et al., 2003; ALMEIDA et al., 2007; ALMEIDA et al., 

2010; ALMEIDA et al., 2012) e facilitar a remoção, pois sua permanência poderia 

influenciar as leituras da fluorescência óptica (ANTTONEN; SEPPA; HAUSEN, 2005; 

DINIZ et al., 2011). 

O presente estudo não encontrou diferenças estatisticamente significativas 

entre os tipos e eficácia dos métodos de diagnóstico utilizados tanto para a amostra 

geral quanto para a amostra com lesões de cárie. Para o nosso conhecimento, até o 

presente momento, este é o primeiro estudo com o emprego destas novas 
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tecnologias em pacientes com fissura labiopalatina. A maioria dos estudos com 

fluorescência óptica e magnificação é realizada sob a superfície oclusal e proximal 

dos dentes posteriores diferentemente do presente estudo (FORGIE; PINE; PITTS, 

2002; HAAK et al., 2002; RODRIGUES et al., 2008; ZAFERSOY-AKARSLAN et al., 

2009; JABLONSKI-MOMENI et al., 2011b; RODRIGUES et al., 2011; GRAYE et al., 

2012; MITROPOULOS et al., 2012; RECHMANN et al., 2012; ACHILLEOS et al., 

2013; GOMEZ et al., 2013b). Outros pesquisadores não encontraram uma melhora 

na detecção de lesões de cárie com o uso do microscópio operatório com um estudo 

encontrando inclusive baixa especificidade (HAAK et al., 2002; ZAFERSOY-

AKARSLAN et al., 2009; MITROPOULOS et al., 2012). Com relação à fluorescência 

óptica emitida por LED, esta apresentou baixa sensibilidade in vitro, mas de forma 

geral exibiu uma precisão similar para todos os tipos de superfície dentária 

(RODRIGUES et al., 2008; JABLONSKI-MOMENI et al., 2011a; GRAYE et al., 2012; 

RECHMANN; RECHMANN; FEATHERSTONE, 2012; ACHILLEOS et al., 2013; 

GIMENEZ et al., 2013; GOMEZ et al., 2013a). Mais especificamente sobre os 

escores do sistema ICDAS-II, Rechmann et al. (2012) encontraram que todos os 

tipos de aparelhos de fluorescência óptica testados foram capazes de distinguir os 

escores na superfície oclusal de molares. Os valores de especificidade e 

sensibilidade dos métodos de diagnóstico de cárie são importantes para permitir a 

comparação com o exame clínico visual-tátil e o exame radiográfico (CHU; CHAU; 

LO, 2013). Os dois equipamentos utilizados no presente estudo não dispunham de 

tais valores fornecidos pelos seus fabricantes, o que somado à alta prevalência de 

superfícies classificadas como sadias, não tornou possível determinar valores de 

especificidade e sensibilidade tanto para o microscópio operatório como para o 

aparelho de fluorescência por LED. 

Pela observação da amostra de lesões de cárie no presente estudo, pode-se 

verificar que as maiores discordâncias entre o exame visual-tátil convencional, com o 

microscópio operatório e com aparelho de fluorescência ocorreram nos escores 1, 3 

e 5 do sistema ICDAS-II. O número de faces classificadas com escore 5 diminuiu, 

com escore 1 aumentou e não se encontrou faces classificadas com o escore 3 no 

exame visual-tátil com microscópio operatório. A ausência de escores 3 e diminuição 

dos escores 5 podem ser explicadas porque o microscópio operatório oferece uma 

iluminação do campo livre de sombras, onde se pode verificar com nitidez e precisão 
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a superfície do esmalte comparado com o exame convencional sob a luz do refletor 

(ZAFERSOY-AKARSLAN et al., 2009; VAN AS, 2013b). Por outro lado, alguns 

estudos sugerem que essa maior nitidez e precisão de detalhes oferecida por esta 

tecnologia pode levar a uma superestimação de lesões de cárie porque a presença 

de manchas extrínsecas e defeitos de desenvolvimento do esmalte podem ser 

classificados erroneamente como escore 1, principalmente por examinadores menos 

experientes (FORGIE; PINE; PITTS, 2002; ERTEN et al., 2005; ERTEN et al., 2006; 

ZAFERSOY-AKARSLAN et al., 2009; MITROPOULOS et al., 2012; FONTANA; 

CABEZAS; FITZGERALD, 2013). No exame com o aparelho de fluorescência houve 

uma diminuição do escore 1 e aumento do escore 5. A diminuição do diagnóstico de 

lesões com a primeira alteração visual no esmalte pode ter ocorrido pelo mau 

posicionamento dos dentes adjacentes à fissura. Em superfícies oclusais, quanto 

mais distante está a lesão de cárie, como no fundo do sistema de fóssulas e 

fissuras, menor é a habilidade de detecção do aparelho de fluorescência 

(MARKOWITZ; STENVALL; GRAYE, 2012). Fenômeno semelhante pode ter 

ocorrido nos dentes adjacentes à fissura e mal posicionados. O aumento do escore 

5 provavelmente ocorreu pela presença de hipoplasias de esmalte com exposição 

dentinária, o que levou à leitura da fluorescência vermelha, consequência do 

estimulo da porfirina dos metabólitos bacterianos depositados dentro dos túbulos 

dentinários com biofilme maduro (VAN DER VEEN et al., 2006; MARKOWITZ; 

STENVALL; GRAYE, 2012; RECHMANN; RECHMANN; FEATHERSTONE, 2012; 

GIMENEZ et al., 2013; GOMEZ et al., 2013a; JABLONSKI-MOMENI et al., 2013). 

Com relação aos escores 3, nosso resultado difere daquele obtido por Zandona et 

al. (2013) que conseguiram detectá-los, porém por meio de outro tipo de 

fluorescência óptica (Quantitative Light-Induced Fluorescence). 

As cirurgias reparadoras exigem a ausência de lesões de cárie cavitadas 

para serem realizadas (FREITAS et al., 2012b). O tratamento contemporâneo da 

doença cárie preconiza evitar ao máximo a colocação da primeira restauração e o 

ciclo restaurador repetitivo, focando na prevenção, paralisação e possível reversão 

do processo (FONTANA; WOLFF, 2011; KIDD, 2011; PITTS, 2011; ZANDONA et al., 

2012; FONTANA; CABEZAS; FITZGERALD, 2013; GOMEZ et al., 2013a). 

Tecnologias que não empregam radiação ionizante, como o microscópio operatório 

e a fluorescência óptica, associadas com um sistema de registro dos estágios da 
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lesão de cárie podem ser auxiliares importantes para o monitoramento destas, 

postergando o tratamento invasivo em crianças com fissura labiopalatina e 

diminuindo o custo do tratamento.  

Por outro lado, deve-se enfatizar que nos dentes adjacentes à fissura 

labiopalatina, uma maior atenção deve ser dada aos escores 1 e 5 do sistema 

ICDAS-II, durante o exame com as tecnologias utilizadas no presente estudo, de 

forma a não evitar o sobretratamento.  

Estudos futuros são necessários, compreendendo amostras com maior 

prevalência das lesões iniciais de cárie, que levam a dúvidas quanto à decisão de 

tratamento, para avaliar a sensibilidade e especificidade dessas tecnologias nos 

dentes anteriores adjacentes à área da fissura. Mais ainda, deve-se verificar o 

quanto os defeitos de desenvolvimento do esmalte poderiam influenciar na precisão 

do diagnóstico de lesões de cárie nessa população específica. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

O exame por meio do microscópio operatório e do aparelho de fluorescência 

óptica não foi mais eficaz que o exame clínico visual-tátil na detecção de lesões de 

cárie nos dentes próximos a área da fissura labiopalatina. Novos estudos 

envolvendo amostras com maior prevalência de lesões de cárie dentária são 

necessários para verificar a eficácia das novas tecnologias e o como os defeitos de 

desenvolvimento do esmalte influenciariam na acurácia dos exames nessa 

população específica. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

NOME ______________________________________________     SEXO ____________  

RG _____________________     DN ___________________     IDADE _______________   

FISSURA ___________________________________ 

 
 
EXAMINADOR ______ 
 
 
 
Exame visual 

DENTE_____ 

V-CÓDIGO ICDAS ____ 

P-CÓDIGO ICDAS ____ 

M-CÓDIGO ICDAS ____ 

P-CÓDIGO ICDAS ____ 

 
 
 
Exame microscópio 

DENTE_____ 

V-CÓDIGO ICDAS ____ 

P-CÓDIGO ICDAS ____ 

M-CÓDIGO ICDAS ____ 

P-CÓDIGO ICDAS ____ 

 
 
 
Fluorescência 

DENTE_____ 

V-CÓDIGO ICDAS ____ 

P-CÓDIGO ICDAS ____ 

M-CÓDIGO ICDAS ____ 

P-CÓDIGO ICDAS ____ 

 

 

 

ICDAS 
 

Condição da Superfície 

SCORE DESCRIÇÃO 

0 Não restaurada ou não selada 

1 Selante parcial 

2 Selante integral 

3 Restauração com cor de dente 

4 Restauração de Amálgama 

5 Coroa de aço inoxidável 

6 Porcelana ou ouro ou coroa RMF ou veneer 

7 Restauração perdida ou deficiente 

8 Restauração temporária 

 
 

Condição de Lesões de Cárie 

SCORE DESCRIÇÃO 

0 Superfície dentária hígida 

1 Primeira alteração visual no esmalte 

2 Alteração visual evidente no esmalte 

3 Rompimento localizado do esmalte devido à 
cárie, sem dentina visível 

4 Sombreamento da dentina no esmalte (com 
ou sem rompimento do esmalte) 

5 Cavidade evidente com dentina visível 

6 Cavidade extensa evidente com dentina 
visível 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
_________________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade ____________________________, responsável pelo paciente 
*______________________________________________________________________, após leitura 
minuciosa deste documento, devidamente explicado pelos profissionais em seus mínimos detalhes, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 
participar da pesquisa: Microscópio Operatório no diagnóstico da cárie dentária em crianças com 
fissura labiopalatina, realizada por: Luciana Lourenço Ribeiro Vitor nº do Conselho 63497, sob 
orientação da Profa. Dra. Thais Marchini de Oliveira nº do Conselho: 65047, que tem como objetivo 
utilizar o microscópio operatório como método de diagnóstico da cárie dentária. 

No setor de Odontopediatria do HRAC, dois dentistas irão examinar os dentes próximos a 
área da fissura de dois modos: a olho nu e usando um microscópio. O microscópio é um aparelho que 
APENAS aumenta o que o dentista está vendo. Isso permite que cáries tão pequenas (que não 
poderiam ser vistas a olho nu) possam ser vistas quando se usa o microscópio, permitindo o seu 
tratamento. Não haverá nenhum prejuízo para o paciente. O paciente já estará sentado na cadeira e 
o microscópio não vai encostar no paciente. Serão utilizados os mesmos instrumentais do exame 
clínico a olho nu. Caso houver dúvida, outro aparelho que emite luz será utilizado, sem encostar no 
paciente. O tempo estimado para cada exame (olho nu e usando o microscópio) é de 15 minutos, 
totalizando 30 minutos. Caso o paciente apresente cárie, está será tratada conforme os protocolos já 
estabelecidos pelo setor de Odontopediatria do HRAC. 

"Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do 
HRAC-USP, pelo endereço Rua Silvio Marchione, 3-20 no Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão ou pelo telefone (14) 3235-8421". 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de 
sigilo profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP, ____ de ______________ de ______. 

 

 
_______________________________                        ___________________________________ 
    Assinatura do Sujeito da Pesquisa        Assinatura do Pesquisador Responsável 
             ou responsável 
 

 

* CAMPO A SER PREENCHIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR OU INCAPAZ. 

 

 

 

 
 
Nome do Pesquisador Responsável: Luciana Lourenço Ribeiro Vitor 
Endereço Institucional - Rua Adante Gigo, 8-80, Jd Carolina 
Cidade: Bauru  Estado: São Paulo  CEP: 17032-490 
Telefone: 14 32068377  e-mail: luvitor@usp.br 

 


