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RESUMO 

 
 
 

Com o intuito de estudar in vivo a reprodutibilidade e a comparação de dois índices 

visuais (Ekstrand et al. (1998) – E e Nyvad; Machiulskiene e Baelum (1999) – N) e 

as medidas de fluorescência a laser (DIAGNOdent®,KaVo - DD) na detecção de 

sulcos e fossetas descoloridos, um único examinador treinado, após a obtenção do 

consentimento livre e esclarecido de 28 pacientes, atribuiu os escores E, N e médias 

de fluorescência a laser de 190 molares decíduos com e sem descoloração em 

sulcos e fossetas oclusais. A reprodutibilidade dos índices visuais foi calculada a 

partir do teste kappa Cohen e kappa ponderado (kp), enquanto para as médias do 

DD foi calculado o índice de correlação de Pearson (rp). Para a comparação entre os 

índices visuais ainda se calculou a correlação de Spearman (rcs) e para a correlação 

entre os índices visuais e as médias do DD, foram aplicados o teste t de Student 

para as dicotomizações de presença de lesão, descoloração e atividade. Finalmente, 

foi calculada a análise de variância (ANOVA) para comparação entre as médias do 

DD e os graus de severidade das lesões. A reprodutibilidade dos índices visuais foi 

substancial (kpE = 0,645) e (kpN = 0,634) e as médias do DD apresentaram 

correlação de Pearson significativa e altamente positiva (rp = 0,930). A comparação 

entre os índices visuais também foi positiva e significativa principalmente quanto à 

severidade (rcs = 0,623) e nas dicotomizações para a presença de lesão (rcs = 0,765) 

e descoloração (rcs = 0,757). O teste t de Student para as comparações entre os 

índices e as médias do DD também se apresentaram significativos (p < 0,001) para 



presença de lesão e descoloração ao contrário dos resultados para atividade. A 

análise de variância entre os graus de severidade dos índices visuais e as médias do 

DD mostrou diferenças estaticamente significativas apenas entre os graus de 

severidade 0 e 1 (E - 2a) para o índice E e 0, 1 (N - 4) e 2 (N - 5) para o índice N. 

Conclui-se, para sulcos e fossetas descoloridos de molares decíduos, que (1) ambos 

os métodos (visuais e de fluorescência a laser) mostraram-se confiáveis (2) o DD foi 

capaz de diferenciar tecidos hígidos de lesões com descoloração e de (3) inativas 

intactas ou com microcavidades em esmalte. 

 
Palavras-chave: dentes decíduos, sulcos e fossetas oclusais, descoloração, índices 
visual e tátil, fluorescência a laser (DIAGNOdent®, KaVo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nassif ACS. In vivo reproducibility and correlation of visual and laser fluorescence 
methods for the detection of pits and fissures with discoloration in primary molars 
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ABSTRACT 

 
 
 

Aiming at developing an in vivo study of the reproducibility and correlation of two 

visual indexes (Ekstrand et al. (1998) – E and Nyvad; Machiulskiene and Baelum 

(1999) – N) and the measures of laser fluorescence (DIAGNOdent®,KaVo - DD) for 

the detection of decolorised pits and fissures, a single trained examiner, after the free 

and aware consent of 28 patients, opened the scores E, N and laser fluorescence 

averages of 190 primary molars with and without occlusal discoloration in pits and 

fissures. The reproducibility of the visual indexes was calculated with basis on the 

kappa Cohen and weighted kappa (wk) tests, while for the DD averages the 

Perason´s correlation (rp) was calculated. To provide a comparison among the visual 

indexes, the Sperman´s correlation (rcs) was calculated, and for the correlation 

among the visual indexes and the DD averages, the Student´s t test and the one-way 

analysis of variance (ANOVA) were applied to compare the DD averages and the 

degree of severity of the lesions. The reproducibility of the visual indexes was 

substantial (wkE= 0,645) and (wkN= 0,634); the DD averages presented a significant 

and highly positive Pearson´s correlation (rP= 0,930). The comparison among the 

visual indexes proved to be positive and significant, mainly in relation to the severity 

(rcs= 0,623) and the dichotomisations for the presence of lesion (rcs= 0,765) and 

discoloration (rcs= 0,757). The Student´s t test of for the comparisons among the 

indexes and the DD averages also proved to be significant (p < 0,001) for the 

presence of lesion and discoloration, contrary to the activity results. The one-way 



analysis of variance (ANOVA) among the degrees of severity and DD averages 

showed significant differences only at the degrees 0 and 1 (E – 2a) of the E index 

and 0, 1 (N – 4) and 2 (N – 5) of the N index. The conclusions for pits and fissures 

with discoloration in primary molars are that (1) both methods (visual and laser 

fluorescence) were reliable (2) the DD was able to diferenciatte sound tissues from 

lesions with discoloration and (3) inactive intact or with microcavities lesions at the 

enamel level. 

 
Keywords: primary teeth, pits and fissures, discoloration, visual and tactile indexes, 
laser fluorescence (DIAGNOdent®, KaVo). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma avaliação cuidadosa da extensão ou atividade das lesões de cárie por 

meio de métodos de detecção freqüentemente usados (inspeção visual, inspeção 

visual com sonda, inspeção visual com magnificação e radiografias interproximais), 

tornou-se uma tarefa difícil e dependente de vários fatores (condições do exame, 

risco de cárie do paciente, idade e morfologia dentárias, treinamento e experiência 

do cirurgião-dentista) (LUSSI; FRANCESCUT, 2003) graças às mudanças na 

prevalência (BRUNELLE; CARLOS, 1990; GLASS, 1982; MARTHALER, 1990; 

MARTHALER et al., 1996) e taxa de progressão da doença cárie nas populações 

contemporâneas (GLASS et al., 1983; NYVAD; MACHIULSKIENE; BAELUM, 1999). 

Além disso, apesar de estes métodos serem capazes de reconhecer 

superfícies hígidas (especificidade), têm capacidade insatisfatória de detectar lesões 

de cárie (sensibilidade) (BADER; SHUGARS; BONITO, 2001; FERREIRA ZANDONA 

et al., 1998; KETLEY; HOLT, 1993; LUSSI; FRANCESCUT, 2003; LUSSI, 1993, 

VERDONSCHOT et al., 1992). 

Assim, são importantes o desenvolvimento e a aplicação futuros de critérios 

diagnósticos ou métodos de detecção que, quando combinados com métodos 

tradicionais, ofereçam registros mais objetivos, sensíveis e seguros ou reprodutíveis 

(FRANCESCUT, LUSSI, 2003; NYVAD; MACHIULSKIENE; BAELUM, 1999). 

 Atualmente, alguns aparelhos como, por exemplo, o DIAGNOdent®(KaVo, 

Biberach, Alemanha), estão disponíveis para avaliar lesões de cárie com alta 

objetividade, reprodutibilidade (BADER; SHUGARS; BONITO, 2001, EL-

HOUSSEINEY; JAMJOUM, 2001, LUSSI et al., 1999, LUSSI et al., 2001, LUSSI; 
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FRANCESCUT, 2003, SHI; WELANDER; ANGMAR-MANSSON, 2000; STOOKEY; 

GONZÁLEZ-CABEZAS, 2001) e desempenho igual ou melhor que aquele o 

apresentado pelos métodos convencionais. Porém, este aparelho de fluorescência a 

laser pode apresentar respostas falso-positivas e, assim, tornar-se um método que 

não pode ser, em algumas circunstâncias clínicas, considerado absolutamente 

confiável e seguro (LUSSI et al., 1999; LUSSI et al., 2001; SHEEHY et al., 2001). 

 Dentre os aspectos clínicos que podem representar respostas falso-positivas 

quando do emprego deste aparelho destaca-se a presença de descoloração 

acastanhada (STEINER; HELFENSTEIN; MENGHINI, 1998). 

 Entretanto, o valor de sulcos e fossetas descoloridos como preditor da 

presença de lesão de cárie, tanto por métodos de detecção convencional 

(FRANCESCUT; LUSSI, 2003) como pelo aumento de fluorescência mensurado pelo 

aparelho DIAGNOdent®(KaVo, Biberach, Alemanha) (LUSSI et al., 2001) ainda é 

uma questão controversa na literatura. 

König (1966), Steiner, Helfenstein e Menghini (1998) consideram a 

descoloração preta ou acastanhada como indicativo de lesão de cárie ou área de 

maior suscetibilidade ao seu desenvolvimento do que em sulcos e fossetas que não 

apresentam essa descoloração, porém Rosenstiel (2001), Ferreira Zandona et al. 

(1998), Lussi (1993), Verdonschot et al. (1992) relatam que esta característica clínica 

pode não ser um parâmetro útil para o diagnóstico da doença cárie, devendo, 

quando presente, ser analisada cuidadosamente para que respostas falso-positivas 

não acarretem sobretratramentos. 

 Além das controvérsias, a literatura disponível sobre o diagnóstico obtido 

tanto por meio dos métodos convencionais, como daquele proveniente do uso do 

aparelho de fluorescência a laser, na dentição decídua, é limitada (ASHLEY, 2000; 
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ATTRILL; ASHLEY, 2001; KETLEY; HOLT, 1993; LUSSI; FRANCESCUT, 2003) 

principalmente no que se refere a estudos in vivo e, em especial, com a 

descoloração do sistema de sulcos e fossetas oclusais. 

 Ashley (2000) ainda complementa a importância do estudo de métodos 

alternativos ao exame radiográfico em crianças, na medida em que, além da 

exposição às radiações ionizantes, este método pode ser de difícil aplicação na 

primeira infância ou em crianças pequenas. 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar in vivo a reprodutibilidade e 

as correlações dos dois índices visuais, Ekstrand et al. (1998), Nyvad, Machiulskiene 

e Baelum (1999) e das medidas de fluorescência a laser DIAGNOdent®(KaVo, 

Biberach, Alemanha) obtidas de molares decíduos com descoloração de sulcos e 

fossetas oclusais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Conceitos de detecção, mensuração e diagnóstico 

 

 

Conceitos modernos sobre o planejamento clínico frente à doença cárie 

podem compreender sete discretos, mas interligados níveis; (1) detecção de cárie; 

(2) mensuração da lesão; (3) monitoramento da lesão pela repetição de medidas; (4) 

mensuração da atividade de cárie; (5) diagnóstico, prognóstico e tomada de decisão 

clínica; (6) intervenções ou tratamentos; e (7) controle e manejo da doença cárie 

(PITTS, 2004). 

De maneira que, os métodos diagnósticos de cárie, motivo do presente 

estudo, são freqüentemente métodos para detecção e mensuração de lesões de 

cárie (HUYSMANS; LONGBOTTOM, 2004). 

A detecção lesões de cárie é essencialmente uma decisão da presença da 

doença cárie como um processo em, por exemplo, uma superfície dentária em 

particular. O resultado obtido depende de vários fatores incluindo: o verdadeiro 

estado da superfície dentária, o potencial de detecção do método usado, a acurácia 

e reprodutibilidade do método clinicamente e a influência do ponto de corte 

escolhido (BAELUM; FEJERSKOV, 2005; PITTS, 2004; VERDONSCHOT; 

ANGMAR-MANSSON, 2005). 

Além disso, apesar de a literatura ainda confundir esses conceitos, não se 

deve considerá-la como sinônimo de diagnóstico (BAELUM; FEJERSKOV, 2005, 

PITTS, 2004, VERDONSCHOT; ANGMAR-MANSSON, 2005) uma vez que este 
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deve ser considerado como um processo intelectual de reflexão a caminho da 

intervenção de forma que integre, sumarize e baseie-se na combinação de achados 

anatomopatológicos, (presença de cavidade, alteração de translucidez e textura) 

etiológicos (presença de placa bacteriana metabolicamente ativa), e informações 

obtidas por meio da anamnese (KIDD; MEJÀRE; NYVAD, 2005; PITTS, 2004), não 

sendo, um fim por si só, mas incluindo também as considerações prognósticas 

(BAELUM; FEJERSKOV, 2005). 

Por outro lado, a mensuração de lesão estabelece estágios definidos do 

processo de cárie e também pode ser aplicada a uma superfície, indivíduo ou 

população, sendo que os métodos de mensuração da cárie devem considerar o 

entendimento da morfologia histopatológica, aparências, tipos de lesão e ainda 

devendo ser observada sob o contexto da prevenção e planejamento de conduta 

para a doença clínica, além de explicitarem os pontos de corte (PITTS, 2004). 

O ponto de corte diagnóstico ou thershold, na língua inglesa, é um termo que 

descreve o limite que separa o que será classificado como presença e ausência de 

doença (PITTS, 2004), de forma que as lesões de cárie são nomeadas pela letra “D” 

e numeradas de 4 a 1 (D4 - D1), de acordo com a ordem decrescente de grau de 

severidade (PITTS; FIFFE, 1988; WHO, 1979). 

Esta classificação pode ser representada por um “iceberg”, onde seu pico 

representa lesões de cárie dentinárias (D4 e D3). Em seguida, estariam 

representadas as lesões de cárie menos extensas em D2 (cavidade em esmalte) e 

D1 (lesões de cárie brancas ou acastanhadas), sendo que essa nomenclatura para 

severidade de lesão tem sido usada por muitos anos e permite que os dados sejam 

avaliados em uma gama de diversos pontos de corte. 
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2.2 Validade e reprodutibilidade de métodos diagnósticos 

 

 

Entretanto, conforme Alwas-Danowska et al. 2002, para que qualquer teste 

diagnóstico seja incorporado à prática clínica deve ser considerado não apenas 

confiável ou seguro (reprodutível) como também válido, de forma que, Li et al. 

(2003), relatam que também devem ser consideradas as conseqüências ao paciente 

e a relação custo-benefício. 

No mesmo sentido, Baelum e Fejerskov (2005), Pitts (2004) consideram que 

não basta apenas os métodos apresentarem-se seguros e válidos para auxiliarem os 

profissionais na tomada de decisão, mas deve-se discutir também o quanto o seu 

uso terá efeitos satisfatórios ou melhores na manutenção da saúde bucal.  

Tradicionalmente, a avaliação da utilidade e desempenho de métodos tem 

sido realizada em termos da sua validade e reprodutibilidade (BAELUM; 

FEJERSKOV, 2005; NYVAD, 2004). A validade de um teste diagnóstico é o grau em 

que o resultado obtido corresponde a que se propõe em relação a um padrão-ouro, 

sendo representado pelas medidas de sensibilidade e especificidade (LAST, 1995). 

Por outro lado, a reprodutibilidade também denominada repetibilidade, 

confiabilidade ou consistência é a capacidade de um método de expressar o mesmo 

resultado quando re-exames são realizados por um único e/ou diferentes 

examinadores, ou seja, significa que o teste pode ser aplicado repetidamente, com a 

mesma consistência de resultados (BAELUM; FEJERSKOV, 2005; PITTS; 

FEJERSKOV; VON DER FERH, 2005). 

Quando um único examinador repete o teste, conceitua-se como 

“reprodutibilidade intra-examinador” e quando o teste é repetido por dois ou mais 
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examinadores, define-se como “reprodutibilidade inter-examinadores” (MAURIELLO 

et al., 1990; WILLIAMS; BOWER; NEWTON, 2004). 

O teste estatístico kappa relaciona a verdadeira (ou esperada) concordância 

com aquele resultado que seria encontrado ao acaso e apresenta valores que 

podem variar de 0 até 1, quando se obtém concordância perfeita. Geralmente os 

testes diagnósticos devem ter valor kappa melhor que 0,7 para serem considerados 

confiáveis, porém também dependem das condições do estudo (WILLIAMS; 

BOWER; NEWTON, 2004). 

Além disso, vale ressaltar que o treinamento de examinadores melhora a 

reprodutibilidade dos testes diagnósticos (CLEATON-JONES et al. 2001; KIDD; 

MEJÀRE; NYVAD, 2005; LAST, 1995; LAVONIUS et al., 1997; PERES; TRAEBERT; 

MARCENES, 2001), assim como a experiência do examinador também tem sido 

relatada como parâmetro (ATRILL; ASHLEY, 2001; BENGTSON et al., 2005; LUSSI 

et al., 2001). 

 

 

2.3 Métodos de detecção de lesões de cárie 

 

 

 Os métodos de detecção de lesões de cárie podem ser classificados em dois 

grandes grupos. O primeiro representa os métodos convencionais (visual, tátil, 

radiográfico e suas combinações) e geralmente caracteriza-se por certo grau de 

subjetividade (GRANVILLE-GARCIA; ARAÚJO; TOVO, 2000), baixa sensibilidade e 

moderada especificidade (NYVAD, 2004). 
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Por outro lado, o segundo grupo, representa novas tecnologias que surgiram 

com o intuito de encontrar métodos alternativos que fossem mais objetivos, 

sensíveis e específicos, uma vez que, tanto clínicos como epidemiologistas têm 

dificuldade em diagnosticar, apenas com exame clínico, lesões de cárie 

(ANTTONEN; SEPPA; HAUSEN, 2003; POOTERMAN et al., 2003). 

Entretanto, além da dificuldade inerente do emprego destes métodos 

convencionais, a introdução de fluoretos na população contemporânea, também 

contribuiu para o desenvolvimento de métodos avançados de detecção de lesão de 

cárie, sendo que a introdução de tais medidas preventivas estabeleceu mudanças 

na prevalência, severidade e padrão de lesão de cárie e caracterizou, 

principalmente, maior suscetibilidade de sulcos e fossetas oclusais, não apenas por 

representarem áreas de maior estagnação de placa bacteriana, mas também pela 

inacessibilidade aos fluoretos (ASSUNÇÃO; ALVES; OLIVEIRA, 2003; BURT, 1998, 

SAWLE; ANDLAW, 1988; WENZEL; FEJERSKOV, 1992; ZAURA; BUJIS; TEN 

CATE, 2002). 

Além de a introdução dos fluoretos ter dificultado a identificação de lesões de 

cárie oclusais incipientes, as radiografias interproximais também não possibilitam a 

detecção de lesões oclusais antes de atingir a dentina, delineando, então, mais um 

motivo para o desenvolvimento de aparelhos para auxiliarem a identificação destas 

lesões (KORDIC; LUSSI; LUDER, 2003). Entretanto, Ketley e Holt (1993) relatam 

que as radiografias interproximais ainda são de grande valia para o diagnóstico de 

lesões dentinárias que se desenvolvem abaixo do esmalte hígido. 

De acordo com Nyvad (2004), existem pelo menos três motivos para o 

desenvolvimento de novas tecnologias. Primeiro, podem detectar lesões em estágios 

mais precoces do que os métodos convencionais, segundo são mais reprodutíveis 
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do que as mensurações qualitativas e, finalmente, podem oferecer as bases para um 

monitoramento não-invasivo no curso da doença. 

Conseqüentemente, o arsenal diagnóstico sofreu amplas mudanças quanto a 

métodos cada vez mais minuciosos e refinados (PITTS, 1997), de forma que um 

indivíduo considerado sem lesões cariosas por um método pode ser considerado 

com lesões cariosas, se técnicas adicionais forem utilizadas. Assim, a distinção entre 

saúde e doença pode estar diretamente relacionada ao estágio dos avanços 

tecnológicos mais do que às características da doença propriamente dita (BAELUM; 

FEJERSKOV, 2005). 

Entretanto, embora novas tecnologias, busquem e possam apresentar um 

desempenho superior que os métodos convencionais, ainda estabelecem uma gama 

de respostas falso-positivas e falso-negativas conferindo, assim, certo grau de 

desconfiança como única medida para o diagnóstico de lesões de cárie 

(FRANCESCUT; LUSSI, 2003; LUSSI et al., 1999, 2001; SHEEHY, 2001). 

Sendo assim, algumas características clínicas analisadas de forma isolada ou 

em conjunto como, a morfologia complexa de sulcos e fossetas (FERREIRA 

ZANDONA et al., 1998, KÖNIG, 1963), presença de microcavidades (TVEIT; 

ESPELID; FJELLTVEIT, 1994; WENZEL; FEJERSKOW, 1992) ou descolorações 

acastanhadas a enegrecidas (STEINER; HELFENSTEIN; MENGHINI, 1998) foram 

consideradas como auxiliares no processo diagnóstico como preditores de lesões de 

cárie dentinárias ou como fator de maior suscetibilidade de sulcos e fossetas ao 

desenvolvimento de lesões de cárie (FRANCESCUT; LUSSI, 2003). 

Entretanto, não existe consenso quanto ao valor das descolorações 

acastanhadas a enegrecidas na predição de lesões dentinárias (FRANCESCUT; 

LUSSI, 2003). De modo que, Ferreira Zandona et al. (1998), Lussi (1993), Rosenstiel 
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(2001), Verdonschot et al. (1992), relatam que este não pode ser considerado um 

parâmetro aplicável pela grande possibilidade de respostas falso-positivas e, que 

portanto, deveria ser analisada cuidadosamente quando da tomada de decisão pelo 

tratamento. Por outro lado, König (1963), Steiner, Helfenstein e Menghini (1998) 

consideram que este tipo de descoloração de sulcos e fossetas oclusais indicam 

presença de lesões de cárie ou sítios de maior suscetibilidade em progredirem para 

cavidade, ao longo do tempo, em cavidade, do que em regiões sem descoloração. 

Somado a este fato, além de não haver consenso quanto às descolorações 

como preditores, novas tecnologias, como o aparelho de fluorescência a laser 

DIAGNOdent®(KaVo, Biberach, Alemanha), podem apresentar repostas falso-

positivas quando da mensuração de superfícies com esta característica 

(FRANCESCUT; LUSSI, 2003). 

Considerando estas controvérsias, a limitação de novas tecnologias e a 

escassez de relatos em dentes decíduos, Atrill e Ashley (2001), Francescut, Lussi 

(2003) realizaram um estudo in vitro sobre a correlação entre a descoloração de 

sulcos e fossetas oclusais de dentes decíduos e as medidas de fluorescência a laser 

e encontraram correlação entre a descoloração e lesões dentinárias em dentes 

decíduos. 

Porém, quando Francescut, Lussi (2003) avaliaram a mesma correlação em 

dentes permanentes, puderam concluir que a presença de descoloração 

acastanhada ou enegrecida não pode ser considerada uma ferramenta adequada na 

predição de lesões de cárie. 

Kordic, Lussi e Luder (2003) também em estudo in vitro, com dentes 

permanentes com e sem descoloração, não encontraram resultados distintos entre 

molares e pré-molares quanto à correlação entre presença de lesão e descoloração, 
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sendo que, os pré-molares com descoloração de sulcos e fossetas estavam, com 

exceção de uma amostra, sem lesões de cárie, enquanto, os molares com 

descoloração de sulcos e fossetas demonstram presença de lesão, tanto em dentina 

como em esmalte. 

Baseado na proposta do presente trabalho e nas evidências descritas até o 

momento, a seguir enfatizam-se as limitações, reprodutibilidade e correlações dos 

métodos visual-tátil e de fluorescência a laser (DIAGNOdent®, KaVo, Alemanha). 

 

 

2.4 Métodos de detecção convencional (Inspeção visual, tátil) 

 

 

Os métodos mais usados para detecção de lesões, em superfícies oclusais, 

são o exame clínico visual associado ou não ao exame tátil uma vez que permite a 

distinção entre lesões ativas e inativas (EKSTRAND et al., 1998), de modo que a 

sonda exploradora deve ter a ponta arredondada e servir apenas para remoção de 

placa bacteriana e avaliação delicada das superfícies para evitar danos ao esmalte e 

transferência de microganismos (DOWNER; 1975; EKSTRAND et al., 1987; 

LUSSI,1997; MARTHALER, 1966; VAN DORP et al., 1988). 

Desta forma, uma sonda exploradora ou periodontal com ponta romba, 

quando usadas sem pressão, podem servir para a remoção delicada do biofilme, 

assim como para a avaliação tátil e determinação da consistência e textura de uma 

lesão cariosa (ISMAIL, 2004; KIDD; MEJÀRE; NYVAD, 2005). 

Além disso, desde quando se mostrou que a formação da lesão ocorre no 

local do acúmulo de placa bacteriana na região da entrada de sulcos e/ou fossetas, 
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sugeriu-se que a lesão pode ser visível apenas quando da remoção da placa 

(EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 2001).  

Assim, vale ressaltar que, independentemente da necessidade de utilização 

deste instrumento, o exame deve ser conduzido por meio da inspeção visual de 

dentes limpos e secos (PITTS, 1991). 

Entretanto, de acordo com Ismail (2004), em seu estudo sobre a validade de 

conteúdo de critérios de detecção de cárie relatados na literatura, entre os anos de 

1966 e 2000, existe uma variedade significativa de condições de exame, de maneira 

que, houve falta de consistência não apenas quanto ao uso de explorados, como 

também existe variação ou ausência de relatos, em alguns casos, entre os critérios 

de limpeza e secagem adotados pelos estudos antes da realização do exame. 

Entretanto, o conhecimento de qual instrumento utilizar e as condições de 

exame só têm importância à medida em que se conhecem as características 

clínicas, e anatomopatológicas das lesões de cárie, conforme descrito a seguir. 

 

 

2.4.1 Características anatomopatológicas das lesões de cárie 

 

 

 Sabe-se que o esmalte desmineralizado é mais poroso do que o esmalte 

hígido, e isto é a chave para entender as mudanças visuais. Uma lesão branca 

visível quando o dente está umedecido, é mais porosa e profunda do que uma 

visível apenas pela secagem. Isso se deve aos diferentes índices de refração do 

esmalte (1,63) água (1,33) e ar (1,0). Os poros no tecido desmineralizado 

preenchidos com água e a diferença no índice de refração entre este e o esmalte 
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hígido resultam na aparência branca da lesão. A diferença no índice de refração 

entre o ar e o esmalte é maior do que entre a água e o esmalte, o que significa que 

uma lesão se torna mais óbvia depois da secagem (EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 

2001). 

 A lesão de esmalte estende-se guiada pela direção dos prismas. Lesões de 

cárie nas superfícies oclusais não envolvem o sistema completo (sulcos e fossetas) 

com a mesma intensidade, mas ocorre como um fenômeno localizado aonde a placa 

se acumula. A parte mais profunda do sistema de sulcos e fossetas são as áreas 

mais bem protegidas da perda funcional (EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 2001).  

 É importante lembrar que a lesão se desenvolve em três dimensões. Assim, 

várias superfícies estão envolvidas na dissolução inicial, seguindo os prismas de 

esmalte, assumindo a forma de um cone com a base voltada para a junção 

amelodentinária. Isso explica porque cavidades pequenas tornam-se 

surpreendemente grandes quando realizado o acesso à área desmineralizada para 

remover a dentina amolecida e infectada (EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 2001). 

 Quando a lesão atinge a dentina, segue a direção dos túbulos dentinários, 

mas existem algumas discussões quanto ao que acontece na junção 

amelodentinária. Sugere-se que, mesmo em lesões de cárie não-cavitadas, 

espalham-se lateralmente ao longo da junção amelodentinária devido ao manto 

dentinário e que essa característica abala o esmalte hígido (sadio) (EKSTRAND; 

RICKETTS; KIDD, 2001). 

 Bjorndal e Thylstrup (1995), Ekstrand et al. (1998) mostraram que essa 

característica de espalhamento lateral está associada ao estágio avançado do 

processo carioso onde o esmalte já se encontra cavitado e a dentina, amolecida à 

sondagem e extremamente infectada. 
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 Em uma superfície oclusal, essas considerações anatômicas explicam por 

que uma lesão pode parecer uma pequena cavidade na superfície, mas representar 

uma grande destruição quando o esmalte é removido (EKSTRAND; RICKETTS; 

KIDD, 2001). 

 Além disso, argumentou-se previamente que manifestações clínicas de 

descoloração amarronzada de sulcos e fossetas fosse um sinal de descalcificação, 

pelo menos do esmalte, e que a intensidade desta descoloração era proporcional ao 

grau de mudança dos tecidos subjacentes (KÖNIG, 1966). Entretanto, de acordo 

com o já exposto, o valor preditivo de lesão neste tipo de manifestação ainda não foi 

extensamante avaliado (WENZEL; FEJERSKOV, 1992). 

 

 

2.4.2 Índices visuais 

 

 

Com o intuito de se realizarem análises estatísticas para a comparação entre 

os estudos, as características anatomopatológicas das lesões de cárie, observadas 

ao exame visual-tátil, podem ser classificadas a partir do emprego de índices que 

atribuem escores ou critérios diagnósticos confiáveis (KIDD; MEJÀRE; NYVAD, 

2005). 

Desta forma, existem inúmeros índices que foram relatados na literatura e que 

Ismail (2004) estudou quanto à validade de conteúdos considerando-se critérios de 

mensuração do processo da doença, exclusão de lesões não-cariosas, 

subjetividade, uso de sonda exploradora e secagem. 
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Dentre os índices incluídos no levantamento realizado por Ismail (2004) 

destacam-se aqueles propostos por Ekstrand et al. (1998) e Nyvad; Machiulskiene e 

Baelum (1999) que apresentaram as maiores pontuações. 

O índice de Ekstrand et al. (1998) foi desenvolvido a partir da inspeção visual 

cuidadosa (limpeza e secagem), por profissionais experientes, de dentes que seriam 

extraídos para permitir a avaliação das lesões tanto clínica como laboratorialmente e 

possibilitar a validação (histológica) do sistema proposto. Assim, de acordo com 

Anttonen, Seppa e Hausen (2003), Ekstrand, Ricketts e Kidd, (2001), pôde ser 

considerado um método acurado. 

Este método proposto por Ekstrand et al. (1998) diferencia as lesões ativas 

das paralisadas, correlacionado-as com a profundidade histológica da lesão e o nível 

de infecção da dentina o que significa que um dentista, usando apenas o sistema 

visual pode ter uma idéia da profundidade histológica da lesão (EKSTRAND; 

RICKETTS; KIDD, 2001). 

Por outro lado, o índice visual-tátil proposto por Nyvad, Machiulskiene e 

Baelum (1998) baseou-se nas informações da literatura, assim como na experiência 

pessoal dos autores. 

Entretanto, os autores realizaram um estudo in vivo de três anos para 

estabelecer sete séries de registros duplicados para determinação da 

reprodutibilidade inter e intra-examinador. Imediatamente antes dos exames, cada 

criança limpou seus dentes com um escova dental para a remoção da placa 

espessa. O exame foi realizado em condições padronizadas usando cadeira 

odontológica e unidade de equipo com luz, ar comprimido e ejetor de saliva. Todos 

os dentes permanentes foram avaliados usando-se roletes de algodão, espelhos 

bucais planos e exploradores padronizados, secagem com um jato de ar comprimido 
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por 3 a 5 segundos por superfície. Os exames intra-examinadores foram repetidos 

com um intervalo de 1 a 2 semanas. O tempo gasto por exame de cada criança foi 

de aproximadamente 5-8 minutos (NYVAD; MACHIULSKIENE; BAELUM, 1999). 

O índice visual de Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1998) caracteriza-se pela 

distribuição das lesões em três níveis de severidade crescente, dependendo da 

profundidade de penetração das lesões (superfície intacta, descontinuidade de 

superfície em esmalte ou manifestação de cavidade em dentina). Sondas 

exploradoras devem ser usadas apenas para remover suavemente depósitos 

bacterianos da superfície dental e para verificar perda de estrutura (cavidade) e 

textura superficial (endurecida ou rugosa/ lisa/coreácea), de forma que a sondagem 

de lesões foi evitada deliberadamente a menos que apenas o critério visual (opaco 

versus brilhante) não seja suficiente para designar atividade da lesão. Como a 

textura da superfície é considerada um indicador mais confiável da atividade do que 

a cor (BEIGHTON et al., 1993); a coloração nunca foi usada como o único critério 

diagnóstico. Lesões “mistas” apresentando tanto elementos ativos como inativos 

neste índice, devem ser consideradas ativas (lesão ativa > lesão inativa; com 

cavidade > descontinuidade de superfície > lesão não-cavitada (NYVAD; 

MACHIULSKIENE; BAELUM, 1999). 

Estudos clínicos quanto à validade e reprodutibilidade destes índices 

demonstram que ambos os métodos são acurados e reprodutíveis, de forma que, 

Ekstrand et al. (2000) obtiveram valores de kappa maior que 0,8 e Machiulskiene et 

al. (1999) relatam valores entre 0,74 e 0,84. 

Além disso, a análise das dez categorias do índice Nyvad, Machiulskiene e 

Baelum (1999) apresentou percentual de concordância entre 94,2% e 96,2%, 

quando as categorias foram dicotomizadas, e os valores de kappa assim como o 
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percentual de concordância mantiveram-se altos, principalmente na dicotomização 

para presença ou ausência de atividade. 

 Além destes dois índices visuais, de acordo com Ashley (2000), Bader, 

Shugars e Bonito (2001), existam muitas outras pesquisas voltadas ao estudo de 

sistemas diagnósticos, entretanto, a maioria delas foi realizada com dentes 

permanentes havendo, portanto, poucos trabalhos que relatam esse aspecto em 

dentes decíduos. Dentre os trabalhos realizados in vivo ou in vitro sobre a 

reprodutibilidade de métodos visuais e novas tecnologias em dentes decíduos, 

destacam-se os estudos apresentados resumidamente no Quadro 2.1. 

 

AUTORES 
(Sequência 

cronológica) 

Total de dentes 
decíduos 

(armazenagem) 

Tipo 
de 

estudo 

Reprodutibilidade 
Intra-examinador 
do índice visual e 
índice utilizado 

Reprodutibilidade 
Intra-examinador 

DD 

Condição do 
exame  

 

Ketley e Holt (1993) 100 (segundos 
molares) 

(formalina a 10%) 

In vitro 
 

1 examinador 
Kappa  = 0,77 

(Downer, 1975) 

Comparação com 
radiografia 

interproximal 

Secagem e 
iluminação 

Ashley (2000) 58 (primeiros e 
segundos 
molares) 

(formalina a10%) 

In vitro 1 examinador 
Kappa = 0,73 

(Ekstrand, Ricketts, 
Kidd, 1997) 

Comparação com 
medida de 

resistência elétrica 

Não cita 
 
 
 
 

Granville-Garcia, 
Araújo e Tovo 
(2000) 

76 molares 
decíduos (87 

sítios) 
(soro fisiológico) 

In vitro 3 Examinadores 
não-calibrados 

Kappa entre 0,51 e 
0,79 

(Marthaler, 1966) 

kappa entre 0,60 e 
0,71 

Profilaxia 
com jato de 

bicarbonato e 
água, 

Secagem e 
iluminação 

Atrill e Ashley 
(2001) 
 

58 segundos 
molares 

(formalina 10%) 

In vitro 2 examinadores 
experientes 

Kappa entre 0,50 e 
0,77 

(Ekstrand, Ricketts, 
Kidd, 1997) 

kappa entre 0,66 e 
0,78 

Profilaxia 
com pedra 
pomes e 

água, 
secagem 
(mínimo 5 

seg.) e 
iluminação 

Lussi e Francescut 
(2003) 
 

95 molares 
(formalina a 5% > 

limpos com 
escova dental  
água > timol 

0,15%) 

In vitro 3 examinadores 
experientes 

Kappa = não cita 
(índice próprio) 

kappa entre 0,76 e 
0,86 

Secagem por 2 seg. 

Secagem por 
4 segundos, 
iluminação 
explorador, 

magnificação 
 
 

continua 
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Francescut e Lussi 
(2003) 

95 molares com 
descoloração 

(formalina 5% > 
limpos com 

escova dental  e 
água destilada > 

timol 0,15%) 

In vitro 2 examinadores 
calibrados 

Kappa = não cita 
(índice próprio para 

descoloração) 

1 examinador 
Kappa entre 0,76 e 

o,86 
Secagem por 2 seg. 

Limpos com 
escova 

dental e água 
destilada 

 
 
 
 

 
Rocha et al. (2003) 
 

50 sítios de 30 
molares decíduos 

(29 pacientes) 

In vivo 
e in 
vitro 

2 examinadores 
Treinados 

Kappa in vitro entre 
0,41 e 0,42 

(Ekstrand, Ricketts, 
Kidd, 1997) 

Kappa in vitro entre 
0,61 e 0,72 

Iluminação 
secagem, 
espelho 
bucal 

Anttonen, Seppa e 
Hausen (2003) 
 

436 superfícies 
de molares 
decíduos 

In vivo 1 examinador 
Kappa = 0,85 

(índice próprio) 

Correlação de 
Pearson = 0,74  

Sem limpeza 
prévia aos 
exames 

visual e DD 

Anttonen, Seppa e 
Hausen (2004) 

315 molares (81 
pacientes) 

In vivo 1 examinador 
Kappa = não cita 
(índice próprio) 

Correlação de 
Pearson = não cita 

Explorador, 
sem limpeza 
previas aos 

exames, 
secagem e 
iluminação 

Quadro 2.1 - Literatura sobre métodos de inspeção visual e fluorescência a laser em superfícies 
oclusais de dentes decíduos 

 

Assim, analisando o Quadro 2.1, nota-se que existe grande variabilidade 

metodológica, mesmo entre os estudos in vitro, quanto à determinação do tamanho 

e características da amostra, solução de armazenamento, número de examinadores, 

condições do exame e até mesmo a análise estatística dos dados. 

Com relação aos índices visuais adotados por esta literatura nota-se que a 

maioria empregou o índice visual de Ekstrand, Ricketts, Kidd (1997), porém outros 

métodos como o de Downer e O`Mullane (1975), Marthaler (1966) também são 

descritos pela literatura. Talvez, a variabilidade entre os estudos também justifique a 

diversidade de valores de reprodutibilidade intra-examinador (entre 0,41 e 0,86) dos 

índices visuais. 
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2.5 Método de detecção avançado ou de quantificação da cárie dentária 

(DIAGNOdent®, KaVo, Biberach, Alemanha) – DD 

 

 

Em 1998, uma nova ferramenta denominada DIAGNOdent® (KaVo, 

Bibberach, Alemanha) - DD foi desenvolvida para detectar de lesões de cárie. Este 

aparelho baseia-se no princípio da fluorescência causada tanto por substâncias 

orgânicas (porfirinas) como inorgânicas presentes no dente (ALWAS-DANOWSKA et 

al., 2002; ANTTONEN; SEPPA; HAUSEN, 2003; EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 

2001; KUHNISCH et al., 2004). 

 O aparelho funciona a partir da emissão de pulsos de luz laser vermelha, com 

comprimento de onda igual a 655nm que direcionados a superfície do dente, através 

de uma sonda de fibra-óptica, penetram no esmalte e dentina. Parte da luz emitida, 

graças ao fenômeno de fluorescência, é transferida de volta para o aparelho, através 

de fibras específicas, também presentes na sonda de fibra-óptica, do aparelho. 

Finalmente, a intensidade da luz fluorescente emitida pelo dente para o aparelho é 

mensurada e apresentada em um monitor digital com valores de 0 a 99 (ALWAS-

DANOWSKA et al., 2002; EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 2001). 

De acordo com Anttonen, Seppa e Hausen (2003), a leitura de lesões de cárie 

é representada pelo aumento do valor de fluorescência. Entretanto, Kühnisch et al. 

(2004) relatam que o mecanismo pelo qual ocorre o aumento da fluorescência, na 

presença destas lesões, ainda não foi completamente esclarecido. 

Mendes, Nicolau, Duarte (2003), Mendes, Pinheiro, Bengston (2004) atribuem 

as leituras do aparelho mais à alterações no conteúdo orgânico da superfície dental, 

representado principalmente por protoporfinas IX, do que à perdas minerais. 
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Entretanto, relatam a necessidade de mais estudos que possam estabelecer o 

envolvimento de outras moléculas, que não as porfirinas, eventualmente também 

sejam responsáveis pelo aumento nas medidas de fluorescência. 

Alwas-Danowska et al. (2002) relatam ainda a hipótese de que a intensidade 

de luz fluorescente é inversamente proporcional à profundidade da lesão baseando-

se na teoria de que os fótons da luz fluorescente quando excitados na dentina 

cariada têm que percorrer uma distância maior para atingirem a ponta da sonda do 

aparelho do que aqueles que foram excitados no esmalte. 

Assim, acreditam que quanto maior à distância percorrida pelos fótons de luz 

fluorescente, maior a probabilidade destes serem perdidos ou absorvidos pela 

dentina (ALWAS-DANOWSKA et al., 2002). 

Embora existam poucas avaliações na literatura sobre estes aspectos, Côrtes, 

Elwood e Ekstrand et al. (2003) relatam que as medidas do DD podem ser 

influenciadas pela presença ou ausência de descoloração na superfície dental de 

modo que a sua presença pode bloquear a fluorescência da estrutura subjacente ou 

ser fonte de fluorescência por si própria. 

Além disso, acredita-se que alguns aspectos (Quadro 2.2), embora não 

tenham sido descritos para dentes decíduos, também podem interferir nas 

mensurações do DD. Desta maneira, para se evitar falsos-positivos e falso-negativos 

os dentes devem ser limpos antes da utilização do aparelho demonstrando que 

alguns cuidados devem ser tomados quando da avaliação dos dentes com DD e 

conseqüentemente de sua interpretação de forma que, por exemplo, lesões 

paralisadas podem ser equivocadamente consideradas como sendo progressivas, 

resultando em tratamento restaurador desnecessário (ALWAS-DANOWSKA et al., 

2002, FUNG et al., 2004,). 
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AUTORES 
(seqüência cronológica) 

Característica da 
superfície dental 

Interferência nas medidas 
de fluorescência a laser 

Lussi et al. (1999) 
Shi, Welander e Angmar-Mansson 
(2000)  
Lussi et al. (2001) 
Sheehy et al. (2001) 
Mendes, Nicolau, Duarte (2003) 
Mendes, Pinheiro, Bengston (2004) 
Anttonen, Seppa e Haussen (2005) 

Presença de placa 
bacteriana  

Diminui valores de 
fluorescência 
 

Gilling e Buonocore(1961) 
Ferreira Zandoná et al. (1998) 
Iwani et al. (2004) 
Mendes, Hissadomi e Imparato (2004) 
Mendes, Pinheiro e Bengtson (2004) 
Lussi e Reich (2005) 
Shinohara et al. (2005) 

Presença de cálculo, 
placa bacteriana ou 
alterações no conteúdo 
orgânico 
 

Aumenta valores de 
fluorescência 
 
 
 
 

Hosoya et al (2004) 
Lussi et al. (2005) 
Lussi, Reich (2005) 

Dentifrícos, pastas 
profiláticas e selantes 

Aumentam valores de 
fluorescência 

Shi, Welander e Angmar-Mansson 
(2000) 
El-Housseney e Jamjoum (2001) 
Cortês, Elwood e Ekstrand (2003) 
Francescut e Lussi (2003) 
Shinohara et al. (2005) 

Presença de 
descoloração de sulcos e 
fossetas 

Aumentam valores de 
fluorescência 

Ferreira-Zandoná et al. (1998) 
Shinohara et al. (2005) 

Morfologia complexa Aumentam valores de 
fluorescência 

Shi (2001) 
Sheehy et al. (2001) 
Alwas-Danowska et al. (2002) 
Mendes, Hissadomi, Imparato (2004) 

Meio de armazenamento 
dentes extraídos 

Aumentam valores de 
fluorescência – alterações 
morfológicas e aumento da 
concentração do conteúdo 
orgânico de lesões de cárie 

Sheehy et al.(2001) Hipomineralização do 
esmalte 

Não especificado 

Quadro 2.2 - Características presentes na superfície dental que podem interferir nas medidas de 
fluorescência a laser 

 

Desta maneira, o aparelho pode interpretar erroneamente áreas de 

hipomineralização, descoloração como lesões de cárie dentinárias valendo então 

ressaltar que, em caso de dúvida, deve-se considerar não apenas a medida de 

fluorescência a laser, mas também a característica avaliada na inspeção visual e 

eventualmente o uso de outro método de detecção para enfim definir o diagnóstico 

(EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 2001; WOLWACZ et al., 2004). 

Apesar destas interferências ou limitações, o aparelho de fluorescência a 

laser estabelece uma leitura quantitativa (EKSTRAND; RICKETTS; KIDD, 2001) de 

alta reprodutibilidade (BASEREN; GOKALP, 2003; IWANI et al., 2003; LUSSI et al., 



 38

1999) (Quadro 2.1) e, portanto tem sido preconizado como ferramenta auxiliar à 

inspeção visual, capaz de monitorar lesões de cárie em estágios iniciais (ALWAS-

DANOWSKA et al., 2002; BURIN et al., 2005; LUSSI et al., 1999; MIALHE et al., 

2000; PEREIRA et al., 2001; PINELLI; SERRA; LOFFREDO, 2002; SHEEHY et al., 

2001) principalmente em populações com baixa prevalência de cárie (ALWAS-

DANOWSKA et al., 2002) e ainda servir para o planejamento e acompanhamento 

clínico dos desfechos obtidos a partir de medidas preventivas (KÜHNISCH et al. 

2004; LUSSI et al., 1999). 

Além disso, valores reprodutíveis do DD também são pré-requisito essencial 

quando examinadores e aparelhos distintos estiverem sendo empregados para 

monitorar lesões oclusais de um paciente (KÜHNISCH et al., 2004). Entretanto, 

alguma variabilidade pode ser introduzida pelos observadores quando não 

mensurarem exatamente os sítios no mesmo local ou exatamente da mesma forma. 

(ALWAS-DANOWSKA et al., 2002). 

Existem ainda controversas na literatura quanto à possibilidade de o DD 

detectar perdas minerais, ao passo que Mendes e Nicolau (2004) relataram 

quantificação insatisfatória de perda mineral em superfícies lisas pelo DD, Ekstrand, 

Ricketts e Kidd (2001) consideram que o aparelho é capaz de detectar a 

desmineralização. 

Shinohara et al. (2006) estudando a correlação entre a profundidade de 

desmineralização e as medidas de fluorescência a laser com aparelho DD também 

encontraram associação positiva entre essas variáveis tanto em sulcos e fossetas 

oclusais como também em superfícies lisas.  

Outro aspecto importante é que esse aparelho também não pode avaliar a 

atividade de lesões se usado em apenas uma ocasião. No entanto, conforme 
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Ekstrand, Ricketts e Kidd (2001) tem o potencial de monitorar a progressão ou 

paralisação se usado em várias ocasiões, mas ainda nenhum estudo longitudinal 

com o DD foi publicado (ANTTONEN; SEPPA; HAUSEN, 2004). 

 Outra limitação do aparelho quanto a sua utilização in vivo é que por motivos 

éticos não existe a possibilidade de obtenção de padrão-ouro para validação 

histológica de superfícies hígidas e conseqüentemente impossibilita a determinação 

do desempenho do DD e sua comparação com os índices visuais (KÜHNISCH et al., 

2004; LUSSI et al., 2001). 

 Por este motivo, a maior parte dos estudos sobre o DD é realizada in vitro 

com dentes permanentes extraídos. Dentre estes se destacam ainda as 

comparações entre os índices visuais e as medidas de fluorescência a laser. 

Algumas destas comparações relatam que não existe diferença significativa 

entre os métodos (ATRILL; ASHLEY, 2001; PEREIRA et al. 2001; ZÁRATE-

PEREIRA; ODA, 2000) enquanto outras (LUSSI et al., 2001) relatam que o DD foi 

mais acurado que, a inspeção visual, na detecção de lesões de cárie dentinárias. 

Burin et al. (2005) estudando os métodos de detecção de cárie oclusal 

comparam os métodos convencionais com o aparelho DD também concluíram que a 

inspeção visual apresentou valores de validade semelhantes aos do aparelho de 

fluorescência a laser. 

Entretanto, ainda existem poucos relatos na literatura quanto à 

reprodutibilidade e validade tanto dos métodos convencionais como de novas 

tecnologias em dentes decíduos in vivo. Assim como, não existem consenso sobre a 

origem da fluorescência mensurada pelo aparelho DD, a influência de descolorações 

nas suas mensurações e seus respectivos pontos de corte (BURIN et al., 2005; 

HEINRICH-WELTZIEN et al., 2003; HEINRICH-WELTZIEN et al., 2002). 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar in vivo, quanto às suas 

correlações e reprodutibilidade, dois métodos visuais (EKSTRAND et al., 1998; 

NYVAD; MACHIULSKIENE; BAELUM, 1999) e as medidas de fluorescência a laser, 

obtidas por meio do aparelho DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha), na 

detecção de descolorações em sulcos e fossetas oclusais de molares decíduos. 
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4 CASUÍSTICA – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo – SP (No 95/03 – Protocolo 27/03) o 

estudo da reprodutibilidade in vivo dos métodos propostos foi conduzido em duas 

etapas. A primeira compreendeu o treinamento teórico e laboratorial (estudo in vitro) 

do examinador ou calibração que, realizada antes de um estudo, tem como objetivo 

eliminar ou diminuir discordâncias (PINTO, 2000) de forma que pode ser 

considerada de suma importância para a obtenção de critérios uniformes, 

reproduzíveis e estatisticamente significativos (ARDENGHI; TOLLARA; BÖNECKER, 

2003) sendo que, de acordo com Lavonius et al (1997), é tão importante quanto o 

próprio método diagnóstico. A seguir, a segunda etapa do estudo caracterizou-se 

pelas avaliações clínicas propriamente ditas (estudo in vivo). 

O primeiro passo para a realização do exercício de calibração consistiu na 

padronização de critérios teóricos e códigos utilizados nos exames, assim como 

possibilitou o primeiro contato do examinador com as fichas (APÊNDICES A, B, 

C,D), instrumentais e equipamentos (Quadro 4.1) que foram utilizados 

posteriormente na etapa clínica do estudo (ARDENGHI; TOLLARA; BÖNECKER, 

2003). 

No Quadro 4.1 estão descritos os materiais que foram necessários para 

realização das etapas do estudo, de modo que apresenta os materiais comuns às 

etapas de treinamento teórico-laboratorial e clínica, assim como os materiais 

específicos a cada uma das etapas, individualmente. 
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Material Etapa do estudo 
Comum às etapas Treinamento laboratorial 

Clínica 
Barreiras de proteção pessoal avental, óculos, gorro, máscara, luvas de procedimento 
Higiene e anti-sepsia pessoal sabonete anti-séptico, escova de mão e papel-toalha 
Barreiras de proteção 
instrumentos/ equipamentos 

filme de PVC, canudos e sacos plásticos, fita crepe 

Solução para desinfetar 
superfícies 

álcool a 70% (LUSSI; REICH, 2005) 

Solução para esterilizar 
materiais não-autoclaváveis 

glutaraldeído 

Profilaxia escovas de Robinson, potes Dappen e soro fisiológico 
Exames pinça clínica e sonda periodontal (OMS) 
Limpeza dos instrumentos luva de borracha, escova, detergente neutro  
Acondicionamento de 
instrumentos 

embalagem para autoclave e/ou caixas de aço 

Secagem dos dentes e 
Isolamento relativo 

gaze, roletes de algodão 

Equipamentos contra-ângulo e micromotor, seringa tríplice, refletor, aparelho de 
fluorescência a laser DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha)  

Manutenção de energia para o  
DIAGNOdent® (KaVo, 
LBiberach, Alemanha) 

pilhas alcalinas 

Anotação e organização de 
fichas e dados 

fichas clínicas, prancheta, lápis, borracha e caneta, fichário 

Específico às etapas Treinamento Teórico e 
Laboratorial 

Clínica 

 Plástico para forrar a bancada Exames: espelho clínico plano 
 Potes para armazenar dentes 

não-vitais 
Isolamento do campo 
operatório: ejetores de saliva 

 Etiquetas para numerar os potes 
de dentes não-vitais 

Guardanapos de papel 

 - Brindes e folhetos educativos 
 - Equipamentos: cadeira 

odontológica 
 - Prevenção: material educativo, 

cotonetes e solução corante 
verde de malaquita a 0,6% em 
solução de álcool de cereais 
(MAGALHÃES, 2005),  

Quadro 4.1 – Materiais necessários para realização das etapas do estudo 

 

Além dos materiais necessários ao estudo, os critérios de classificação 

quanto aos índices de cárie e visuais também estão descritos em quadros (Quadros 

4.2 a 4.4), de maneira que os escores atribuídos foram registrados em fichas 

previamente elaboradas para ambas as etapas do estudo (APÊNDICES A, B, C para 

etapa de treinamento teórico-laboratorial e APÊNDICE D e F para etapa clínica). 
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ESCORE DESCRIÇÃO 
c  Cariado: cavidade evidente, presença de tecido amolecido, descoloração de esmalte, 

restaurado definitivamente mas com uma ou mais áreas apresentando lesão de cárie ou 
restauração temporária, em caso de dúvida, considerado hígido 

e indicado para extração: raízes residuais ou coroas destruídas que impossibilitem a 
reconstrução do dente 

o obturado: uma ou mais restaurações definitivas ou coroas sem lesão de cárie 
H hígido : nenhuma das alterações descritas anteriormente 

Quadro 4.2 – Índice de cárie (ceod-s) 

 
 
 
ESCORE DESCRIÇÃO 

0 nenhuma ou pequena mudança na translucidez do esmalte após a secagem prolongada 
(> 5s) 

1 descoloração branca dificilmente visível na superfície umedecida e distinguível após a 
secagem 

1a descoloração marrom dificilmente visível na superfície umedecida e distinguível após a 
secagem  

2 descoloração branca visível na superfície umedecida, sem secagem   
2a descoloração marrom visível na superfície umedecida, sem secagem 

3 cavidade em esmalte opaco ou descolorido e/ou descoloração cinza da dentina 
subjacente  

4 cavidade no esmalte opaco ou descolorido, com exposição dentinária 
Quadro 4.3 – Índice visual de Ekstrand et al. (1998) 

 
 
 
ESCORE DESCRIÇÃO 

0 sadio : translucidez e textura normais do esmalte ou suave descoloração de sulcos e 
fossetas 

1 
lesão ativa com superfície intacta: esmalte opaco, esbranquiçado ou amarelado, com 
perda de brilho, rugoso, geralmente coberto por placa bacteriana, sem perda de 
substância detectável clinicamente. Na superfície oclusal, a morfologia de sulcos e 
fossetas encontra-se intacta sendo que a lesão estende-se ao longo de suas paredes 

2  
 

lesão ativa com descontinuidade superficial: mesmo critério do escore 1, porém com 
defeito superficial localizado apenas em esmalte (microcavidades) e sem esmalte 
duvidoso amolecido detectado pela sonda exploradora  

3  
 

lesão ativa com cavidade: em esmalte e/ou dentina visível facilmente; superfície 
amolecida ou coreácea com sondagem leve. Pode haver ou não envolvimento pulpar 

4  
 

lesão inativa com superfície intacta: esmalte branco, marrom ou preto, brillhante, duro e 
liso quando a ponta da sonda se mover pela superfície, sem perda de substância 
detectada clinicamente.  Na superfície oclusal, a morfologia de sulcos e fossetas 
encontra-se intacta sendo que a lesão estende-se ao longo de suas paredes 

5  
lesão inativa com descontinuidade de superfície: mesmo critério do escore 4 porém com 
defeito superficial localizado apenas em esmalte (microcavidades) e sem esmalte 
duvidoso amolecido detectado pela sonda exploradora 

6  
 

lesão inativa com cavidade: cavidade esmalte/dentina visível facilmente; superfície da 
cavidade brilhante e dura à sondagem, com leve pressão. Sem evolvimento pulpar 

7, 8, 9 
respectivamente, dentes restaurados com superfície sadia, dentes restaurados com 
lesão ativa com ou sem cavidade e dentes restaurados com lesão inativa, com ou sem 
cavidade 
 

Quadro 4.4 – Índice visual de Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) 
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4.1 Etapa de treinamento teórico-laboratorial do examinador – Estudo in vitro 

 

 

Para o treinamento quanto à determinação, tanto do índice de cárie (ceod) 

como para os índices visuais, optou-se inicialmente pelo uso de 60 imagens em 

diapositivos projetados em sala escura e, depois, com 80 dentes não-vitais, 

selecionados do Banco de Dentes Humanos da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, exibindo condições variadas (dentes hígidos, cariados, 

restaurados e indicados para extração) de comprometimento pela doença cárie 

(CLEATON-JONES et al., 1989). 

De acordo com o descrito no Quadro 4.5, os 80 dentes não-vitais foram 

distribuídos de forma que 20 deles foram utilizados para treinar o índice de cárie 

(ceod) recebendo uma marcação, na face vestibular, para permitir a identificação e 

anotação do diagnóstico das faces avaliadas (ARDENGHI; TOLLARA; BÖNECKER, 

2003), enquanto os demais 60 dentes foram utilizados para treinar os índices visuais 

e mensuração com aparelho DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha). 

 
 

Treinamento / 
Material 

Índice de cárie 
ceod 

Índices visuais 
E e N 

Medidas de 
fluorescência a laser 

Total 

Diapositivos 
Dentes não-vitais 

30 
20 

30 
60 

- 
60* 

60 
80 

* as medidas de fluorescência a laser foram obtidas dos mesmos dentes usados para o treinamento dos índices 
visuais 

 
Quadro 4.5 - Distribuição de materiais (diapositivos, dentes não-vitais) utilizados para treinamento 

dos índices de cárie, visuais e medidas de fluorescência a laser 
 

 

Antes da realização dos exames, todos os dentes não-vitais selecionados 

foram limpos com escova de Robinson e solução fisiológica (MENDES; PINHEIRO; 
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BENGSTON, 2004). Em seguida, foram armazenados e numerados aleatória e 

individualmente (Figuras 4.1 e 4.2) em solução fisiológica até o final do estudo. 

 

 

Figura 4.1 - Condições do exame laboratorial com auxílio de refletor e seringa tríplice 

 

 

 

Figura 4.2 - Condições de armazenamento e numeração dos dentes não-vitais 

 

 

As primeiras avaliações dos dentes não-vitais para a atribuição de escore 

visual como para as mensurações com DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha) 

foram realizadas de forma que a superfície oclusal estivesse úmida.  

Assim, no momento em que o dente foi retirado, com pinça clínica, do seu 

respectivo pote, este foi posto sobre uma bandeja forrada com uma folha de papel-

toalha para que, por capilaridade, o excesso de soro fisiológico fosse absorvido. 
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Finalmente, caso a superfície ainda se apresentasse molhada após o uso do 

papel-toalha, um jato de ar de aproximadamente 3 a 5 segundos (LUSSI, REICH, 

2005; MENDES, HISSADOMI, IMPARATO, 2004) foi aplicado na superfície oclusal. 

Vale ainda ressaltar que os sítios que se apresentaram com restaurações ou 

cavidades em dentina foram excluídos das avaliações para que os mesmos sítios 

também pudessem ser mensurados por meio do aparelho de fluorescência a laser. 

Desta forma, foram excluídos os sítios classificados com escores 3 e 4 do 

índice visual de Ekstrand et al. (1998) assim como os escores 3, 6, 7, 8 e 9 do índice 

visual de Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999). 

Considerando-se que os escores visuais estudados exigiram a avaliação da 

descoloração, translucidez ou opacidade e textura do sistema de sulcos e fossetas 

oclusais, foram obedecidos protocolos para a atribuição de escores visuais descritos 

a seguir. 

 

 

4.1.1 Índice visual de Ekstrand et al. (1998) 

 

 

1º Avaliação do sistema de sulcos e fossetas umedecidos (conforme descrito 

anteriormente), sendo que a sonda milimetrada com ponta romba, preconizada 

pela OMS, foi utilizada apenas quando existiu suspeita de comprometimento 

estrutural do esmalte, ou seja, somente para verificar a presença de dentina na 

base da cavidade no escore 4. 

2º Se existisse mancha branca era atribuído escore 2 e se a lesão fosse 

amarronzada escore, 2a. 
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3º Se o dente apresentasse descoloração acinzentada na dentina subjacente, 

atribuía-se escore 3. 

4º A seguir, secou-se o dente com a seringa tríplice. 

5º. Se a superfície do dente parecesse hígida, escore 0; se apresentasse mancha 

branca, atribuía-se escore 1; e se estivesse marrom, escore 1a. 

6º. Se existisse cavidade evidente, usando uma sonda, e verificada dentina exposta 

na base, era atribuído escore 4 ou, se observasse fratura de esmalte localizada 

como microcavidades, atribuía-se escore 3. 

 

 

4.1.2 Índice visual de Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) 

 

 

1º Avaliação do sistema de sulcos e fossetas umedecido (conforme descrito 

anteriormente). Assim como no índice anterior, a sondagem das lesões foi 

evitada a menos que apenas o critério visual (opaco versus brilhante) não fosse 

suficiente para designar a atividade da lesão. 

2º Secagem com seringa tríplice por cerca de 3 a 5 segundos. 

3º Translucidez normal ou leve descoloração do sistema de sulcos e fossetas, sem 

alteração de textura superficial, atribuiu-se escore 0. 

4º Se existisse mancha branca ou opacidade, rugosidade superficial sem perda de 

estrutura, era atribuído o escore 1; com presença de microcavidades atribuía-se 

escore 2; e com presença de cavidade envolvendo dentina, escore 3. 
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5º Se observada lesão branca, amarronzada ou preta, lisa e brilhante sem perda 

de estrutura, atribuía-se escore 4, com presença de microcavidades atribuiu-se 

escore 5; e com presença de cavidade envolvendo dentina, escore 6. 

Vale ressaltar que, em caso de lesões “mistas” que se apresentavam tanto 

com características de atividade como de inatividade, foram consideradas como 

lesões ativas, sendo que o grau de severidade das lesões foi atribuído baseando-se 

na seguinte ordem: quanto à atividade; lesão ativa > lesão inativa quanto à 

integridade; cavidade > descontinuidade de superfície > não-cavitada. 

 

 

4.1.3 Fluorescência a laser, DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha) 

 

 

Para determinar os valores de fluorescência a laser com o aparelho 

DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha) foi utilizada a ponteira A indicada, pelo 

fabricante, para a leitura da superfície oclusal. 

De acordo com as recomendações do fabricante, antes de utilizar o aparelho, 

este foi calibrado em seu padrão cerâmico, assim como, a cada 8 dentes este 

procedimento foi repetido. 

Além disso, para cada dente, foi obtido um valor de referência na superfície 

lisa adjacente à superfície oclusal a ser avaliada. 

A leitura foi realizada por meio de movimentos pendulares em toda a 

extensão do sistema de sulcos e fossetas e, com o auxílio da opção sonora, 

oferecida pelo aparelho, foram anotados três valores referentes aos picos atribuídos 

pelo DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha) para cada superfície oclusal. 
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Finalmente, todas essas avaliações (índices de cárie, visuais e de 

fluorescência a laser) foram repetidas em um intervalo de 1 a 2 semanas para 

determinar a concordância intra-examinador. 

Assim, após a descrição do procedimento dessa etapa do estudo, pôde-se 

calcular que foram obtidos oito valores para cada dente considerando-se os dois 

exames de cada um dos quatro métodos avaliados (índice de cárie, índices visuais 

propostos por Ekstrand et al. (1998) e Nyvad, Machiulskiene e Baelum, (1999) e, 

finalmente, a fluorescência a laser com o aparelho DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, 

Alemanha). 

Vale ressaltar, ainda, que a etapa seguinte só teve início quando da obtenção, 

para todos os métodos testados, de valores de concordância intra-examinador, pelo 

menos substanciais (0,61-0,80). 

 

 

4.2 Etapa clínica – Estudo in vivo 

 

 

4.2.1 Casuística 

 

 

 Foram selecionados 190 dentes de 28 pacientes, de acordo com os seguintes 

critérios de inclusão e exclusão: 
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4.2.2 Critérios de inclusão 

 

 

a) Molares decíduos com ou sem descoloração do sistema de sulcos e fossetas, 

b) Presença de lesão(ões) de cárie incipiente, 

c) Ausência de cavidade visível a olho nu, 

d) Comportamento colaborador 

 

 

4.2.3 Critérios de exclusão 

 

 

a) Molares decíduos selados e/ou restaurados, hipoplásicos ou fluoróticos 

b) Lesões de cárie cavitadas e/ou com comprometimento pulpar 

c) Comportamento não colaborador por parte do(s) responsável(eis) e/ou 

paciente(s). 

 

Considerando-se a necessidade de estabelecimento de contato com os 

pacientes, assim como de obtenção de informações relevantes, além das fichas 

específicas elaboradas para anotar os índices de cárie (ceod-s), visuais, 

mensurações com o aparelho DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha) 

(APÊNDICE D – ficha clínica), também foram utilizadas fichas clínicas para registrar 

os dados de identificação, anamnese, perfil socioeconômico (APÊNDICE E – 

ABIPEME), procedimentos realizados, diário alimentar e índice de placa (APÊNDICE 

F – índice de placa). 
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À medida que já foram estabelecidos os critérios de avaliação na etapa 

anterior de calibração, assim como especificados os materiais e fichas necessários 

para sua realização, este tópico tem como objetivo apenas descrever a sistemática 

de atendimento dos pacientes, incluindo a repetição dos exames visuais e de 

fluorescência a laser para a obtenção de seus respectivos valores de 

reprodutibilidades in vivo. Vale ressaltar que, nesta fase do estudo, não foi realizada 

a reprodutibilidade do índice de cárie (ceod), sendo estes valores registrados apenas 

para a caracterização e descrição da amostrada estudada. 

 

 

4.2.4 Sistemática de atendimento e obtenção de dados 

 

 

A coleta dos dados dos pacientes sejam eles de identificação ou de interesse 

direto da pesquisa, só foi iniciada após os responsáveis terem sido esclarecidos 

quanto aos termos de participação, riscos e benefícios da pesquisa, assim como 

com a obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE G – TCLE) autorizando a participação dos menores no presente 

estudo. 

Após o esclarecimento da pesquisa e a assinatura do TCLE, foi preenchida 

uma ficha clínica contendo dados referentes à identificação, anamnese, ao perfil 

socioeconômico (ABIPEME), assim como se procedeu à primeira profilaxia, ao 

isolamento relativo do campo a serem avaliados para o diagnóstico e preenchimento 

da ficha quanto ao índice de cárie e, finalmente, agendado o retorno para a sessão 

seguinte, pelo menos uma semana após este contato inicial. 
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Na segunda sessão, realizaram-se nova profilaxia, isolamento relativo dos 

campos a serem avaliados, preenchimento do primeiro índice visual e agendamento 

de retorno. Na terceira sessão, após a profilaxia e o isolamento relativo dos campos 

a serem avaliados, foram registrados os escores do segundo índice visual e, 

finalmente, agendado o retorno. 

Na quarta sessão, após a profilaxia e o isolamento relativo dos campos a 

serem avaliados, foram realizadas as mensurações de fluorescência a laser com o 

aparelho DIAGNOdent® (KaVo, Biberach, Alemanha) procedendo-se à calibração do 

aparelho no padrão cerâmico a cada troca de paciente. 

Com o intuito de se obterem os valores de reprodutibilidade in vivo também 

nessa etapa do estudo, após o intervalo máximo de 2 semanas entre as primeiras 

avaliações de cada exame, os índices visuais e de fluorescência a laser foram 

repetidos. 

 

 

4.2.5 Intervenções terapêuticas e orientações e procedimentos educativo-

preventivos 

 

 

Finalmente, após a realização de todos os exames, os pacientes incluídos no 

estudo receberam orientações preventivas (dieta, higiene descritos no item a seguir) 

e, caso fosse necessário, eram submetidos a intervenções terapêuticas planejadas 

de acordo com o grau de severidade de cada caso. 

Inicialmente, foram removidos os focos de infecção, procedendo-se à 

realização de exodontias e procedimentos endodônticos, remoção parcial do tecido 
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cariado e selamento com cimento de ionômero de vidro para ART (Ketac Molar® – 

3M/ESPE) e, numa segunda etapa, foram realizadas as restaurações convencionais 

e a instalação de aparelhos mantenedores de espaço. 

Concomitantemente com a etapa de tratamento das emergências e selamento 

de cavidades com ionômero de vidro, foi realizado um programa educativo e 

preventivo baseado na orientação de dieta e higiene. 

A princípio, os responsáveis foram orientados a preencher o diário alimentar 

de sete dias e, na sessão seguinte, com o diário preenchido, receberam 

recomendações individualizadas quanto à dieta. 

Na mesma sessão de orientação de dieta, ainda foi feita a evidenciação das 

superfícies oclusais com solução corante verde de malaquita 0,6%, diluída em álcool 

de cereais, e atribuídos os escores descritos no Quadro 4.6.  

O índice de placa total foi calculado pela soma de todos os escores, seguida 

da divisão do valor obtido pelo número de superfícies examinadas de modo que o 

valor máximo atribuído ao índice de placa era 3. 

 
 

ESCORE DESCRIÇÃO 

0 
1 
2 
3 

Sem placa na superfície oclusal 

Placa fina restrita ao sulco-fosseta 

Placa espessa restrita ao sulco-fosseta 

Placa espessa cobrindo a superfície oclusal, parcial ou totalmente 

Quadro 4.6 - Índice de placa de Carvalho et al. (1989) 
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4.3 Análise estatística 

 

 

Na etapa de treinamento teórico-laboratorial, foram calculados os valores de 

concordância intra-examinador dos índices de cárie (ceod-s) e visuais por meio do 

teste kappa Cohen (1960). Por outro lado, como não foram atribuídos escores de 

ponto de corte para as medidas de fluorescência a laser, a análise da 

reprodutibilidade destas medidas caracterizou-se por uma variável contínua sendo, 

portanto calculado o teste de correlação de Pearson. 

Na etapa clínica, foi realizada, inicialmente, uma análise descritiva dos dados 

referentes à idade, índice de cárie, placa e nível socioeconômico (ABIPEME) para 

caracterização da amostra estudada (Quadro 5.1). 

Assim como na etapa anterior, as análises das concordâncias intra-

examinador dos índices visuais foram realizadas calculando-se os valores de kappa 

Cohen (1960) assim como também os valores do kappa ponderado de modo que, as 

interpretações dos resultados obtidos in vitro e in vivo obedeceram aos critérios 

descritos por Landis e Koch (1977), conforme o Quadro 4.7. 

 
Valor de concordância Interpretação 

< 0 

0 a 0,19 

0,20 a 0,39 

0,40 a 0,59 

0,60 a 0,79 

0,80 a 1,00 

Nenhuma concordância 

Concordância pobre 

Concordância fraca 

Concordância moderada 

Concordância substancial 

Corcordância quase perfeita 

Quadro 4.7 - Interpretação dos valores de concordância conforme critérios 
descritos por Landis e Koch (1977) 

 

Além da avaliação da concordância intra-examinador entre os índices visuais 

de acordo com os 5 critérios incluídos no estudo, para cada índice visual (escores 0, 
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1, 1a, 2 e 2a de Ekstrand et al. (1998) e escores 0, 1, 2, 4 e 5 de Nyvad, 

Machiulskiene e Baelum (1999), também avaliou-se a concordância intra-

examinador dos índices visuais dicotomizados quanto a presença de lesão, 

descoloração e atividade assim (Quadros 5.1 e 5.2) como quanto aos graus de 

severidade atribuídos de acordo com o ordenamento dos escores de 0 a 4 (Quadro 

5.3) 

Para determinar a reprodutibilidade intra-examinador dos valores de 

fluorescência a laser in vivo, assim como na etapa de treinamento teórico-

laboratorial, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson. 

De acordo com o proposto no presente estudo, e utilizando-se dos critérios de 

categorização dos índices visuais quanto às dicotomizações e os graus de 

severidade, ainda procedeu-se à análise dos índices isoladamente, (E1 versus E2) e 

entre si (E1 versus N1) a partir do teste de correlação de Spearman e, finalmente, 

quando dicotomizados foram comparados com as medidas de fluorescência a laser 

a partir do teste t de Student e, quando ordenados quanto à severidade, foram 

comparados com as medidas de fluorescência a partir da análise de variância 

(ANOVA) adotando-se níveis de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 A partir dos registros anotados nas fichas elaboradas para este estudo, os 

dados foram tabulados em planilha Microsoft Excel para posterior ordenamento e 

análise em programas estatísticos. 

Para a análise dos dados na etapa de treinamento teórico-laboratorial foi 

utilizado o programa MedCalc versão 8.1.1.0, enquanto para a etapa clínica aplicou-

se o programa SPSS versão 12. 

 

 

5.1 Etapa de treinamento teórico-laboratorial do examinador – Estudo in vitro 

 

 

 A concordância intra-examinador para o índice de cárie foi obtida 

considerando-se a avaliação dos dentes por superfície (ceos) e a presença de 

manchas brancas. O valor kappa obtido foi substancial e igual a 0,690. 

Por outro lado, a reprodutibilidade dos índices visuais propostos por Ekstrand 

et al. (1998) e Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) foram, respectivamente, 

substancial (kE = 0,706) e moderada (kN = 0,418). 

Finalmente, a avaliação entre as medidas de fluorescência a laser em ambos 

os exames apresentou correlação de Pearson altamente positiva (rP = 0,985) e 

significativa (p < 0,001). 
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5.2 Etapa clínica – Estudo in vivo 

 

 

5.2.1 Descrição geral da amostra estudada (idade, ceod, IP, ABP) 

 

 

Foram avaliados 190 molares decíduos de 28 pacientes com idade média de 

6 anos e 6 meses (Tabela 5.1), sendo que, durante a realização do estudo, dois 

dentes decíduos esfoliaram. 

 Vale ressaltar que, nesta etapa do estudo calculou-se o índice de cárie quanto 

ao critério dente (ceod) ao invés de superfície (ceos), para eventual comparação 

com os relatos descritos pela literatura, de modo que o índice de cárie apresentado 

demonstra uma amostra com baixa prevalência de cárie (Tabela 5.1). 

 Com relação ao índice de placa (IP) obteve-se uma média regular (1,5) 

considerando-se que o valor máximo é de 3 e com baixa variação (D.P. = 0,4). Além 

disso, a classificação, quanto ao nível socioeconômico, da amostra caracteriza 

predominância do nível C, seguido dos níveis D e B de acordo com o relatado na 

Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Descrição geral dos pacientes da amostra quanto à idade, índice de cárie (ceod) e 
ABIPEME (ABP) 

Variável n % Média D.P. Mediana Mínimo Máximo 
Idade (anos) 28 - 6,6 1,5 6,6 3,9 11,0 
IP 27 - 1,5 0,4 1,5 0,7 2,3 
ceod 28 - 3,2 3,1 2,5 0,0 10,0 
ABIPEME – B 5 18,5 - - - - - 
ABIPEME – C 14 51,9 - - - - - 
ABIPEME – D 8 29,6 - - - - - 
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5.2.2 Método visual proposto por Ekstrand et al. (1998) – E 

 

 

De acordo com os resultados descritos na Tabela 5.2 (versão completa no 

APÊNDICE H), o coeficiente kappa estimado foi moderado (kE = 0,596) enquanto o 

kappa ponderado foi substancial (kpE = 0,645). 

As respostas concordantes representaram 73,7% da amostra, e o maior 

número de ocorrências desses casos ocorreu para os escores 2a (43,7%) e 0 

(18,4%).  

Por outro lado, o maior número de ocorrências discordantes foi para o par 

“2a-3” (7,4%), seguido de “1a-2a” (4,8%), de um total de 26,3% de respostas 

discordantes. 

 
Tabela 5.2 - Concordância intra-examinador do método visual de Ekstrand 

et al. (1998) 

Respostas E1–E2 n % 

0 – 0 35 18,4 
2 – 2 2 1,1 
3 – 3 13 6,8 
4 – 4 1 0,5 
1a – 1a 6 3,2 
2a – 2a 83 43,7 
Total – Concordância 140 73,7 

1a - 2a / 2a – 1a  9 4,8 
2a – 3 / 3 – 2a 14 7,4 
Total – Discordância 50 26,3 
Total 190 100,0 

Kappa  = 0,596 = moderado 
Kappa ponderado = 0,645 = substancial p < 0,001 
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 Os escores atribuídos foram ainda dicotomizados conforme a presença de 

lesão e atividade de cárie, assim como para a presença de descoloração, de forma 

que, para a análise estatística destes escores dicotomizados, atribuiu-se à ausência 

da variável (lesão, descoloração, atividade) valor zero e à presença, valor um 

conforme descrito no Quadro 5.1. 

 

Escore E 
 

Presença

 
lesão 

 
descoloração 

 
atividade 

0 sem lesão 0 sem descoloração 0 sem atividade 0 
1 com lesão 1 sem descoloração 0 com atividade 1 
1a com lesão 1 com descoloração 1 sem atividade 0 
2 com lesão 1 sem descoloração  0 com atividade 1 
2a com lesão 1 com descoloração 1 sem atividade 0 

Quadro 5.1 - Critérios para dicotomização dos escores de Ekstrand et al. (1998) 
 
 

 As Tabelas 5.3 a 5.5 apresentam os valores de kappa, quando das 

dicotomizações dos escores E (kdE), de modo que obteve-se valores substanciais 

para a presença de lesão (kdE = 0,800) e descoloração (kdE = 0,745), enquanto 

moderado para atividade (kdE = 0,487). 

Considerando-se a proporção de respostas concordantes dos escores E 

dicotomizados, foram obtidas altas proporções de respostas concordantes para as 

três variáveis estudadas. 

Entretanto, a maior proporção de respostas concordantes ocorreu quanto à 

presença de lesão (93,2% - Tabela 5.3) e a menor, quanto à presença de atividade 

(84,7% - Tabela 5.5). 

 

 



 60

Tabela 5.3 - Concordância intra-examinador do método visual de Ekstrand et 
al. (1998) dicotomizado, conforme presença de lesão de cárie 

Respostas E1–E2 n % 

Sem lesão 35 18,4 
Com lesão 142 74,7 

Total - Concordância 177 93,2 
Sem lesão - Com lesão 5 2,6 
Com lesão – Sem lesão 8 4,2 

Total – Discordância 13 6,8 
Total 190 100,0 

Kappa = 0,800 = substancial p < 0,001 
 
 

Tabela 5.4 - Concordância intra-examinador do método visual de Ekstrand et 
al. (1998) dicotomizado, conforme presença de descoloração 

Respostas E1–E2 n % 

Sem descoloração 42 26,8 
Com descoloração 98 62,4 

Total - Concordância 140 89,2 
Sem – Com  8 5,1 
Com – Sem  9 5,7 

Total – Discordância 17 10,8 
Total 157 100,0 

Kappa = 0,745 = substancial p < 0,001 
 

 

Tabela 5.5 - Concordância intra-examinador do método visual de Ekstrand et 
al. (1998) dicotomizado, conforme presença de atividade 

Respostas  E1–E2 n % 

Sem atividade  141 74,2 
Com atividade 20 10,5 

Total – Concordância 161 84,7 
Sem – Com 16 8,5 
Com – Sem 13 6,8 

Total – Discordância 29 15,3 
Total 190 100,0 

Kappa = 0,487 = moderado p < 0,001 
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5.2.3 Método visual proposto por Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) – N 

 

 

Para as respostas de escore Nyvad, o coeficiente Kappa estimado foi 

moderado (kn = 0,495), enquanto o kappa ponderado foi substancial (kpN = 0,634) 

(Tabela 5.6 – versão completa no APÊNDICE I). 

As respostas concordantes representaram 66% da amostra, sendo que o 

maior número de ocorrências desses casos ocorreu para os escores 4 (31%) e 0 

(28%), enquanto o maior número de ocorrências discordantes ocorreu para os pares: 

“4-5” (12,3%), seguido de “4-0” (9,5%), de um total de 34% de respostas 

discordantes. 

 
Tabela 5.6 - Concordância intra-examinador do método visual de Nyvad, 

Machiulskiene e Baelum (1999) 

Respostas  N1–N2 n % 

0 – 0 52 27,7 
1 – 1 7 3,7 
2 – 2 1 0,5 
4 – 4 58 30,9 
5 – 5 6 3,2 

Total – Concordância 124 66,0 
0 – 4 / 4 – 0  18 9,5 
4 – 5 / 5 – 4  23 12,3 

Total – Discordância 64 34,0 
Total 188 100,0 
Kappa = 0,495 = moderado 
Kappa Ponderado = 0,634 = substancial p < 0,001 
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 Assim como para o método visual anterior, os escores atribuídos também 

foram dicotomizados conforme a presença de lesão e atividade de cárie, além da 

presença de descoloração atribuindo-se, para a análise estatística, valor zero para 

ausência e um para presença das variáveis (lesão, descoloração, atividade), de 

acordo com o descrito no Quadro 5.2 

 
Escore N  
 

Presença 

 
lesão 

 
descoloração 

 
atividade 

0 sem lesão 0 sem descoloração 0 sem atividade 0 
1 com lesão 1 sem descoloração  0 com atividade 1 
2 com lesão 1 sem descoloração  0 com atividade 1 
4 com lesão 1 com descoloração 1 sem atividade 0 
5 com lesão 1 com descoloração 1 sem atividade 0 

Quadro 5.2 - Critérios para dicotomização dos escores de Nyvad, Machiulskiene e Baelum 
(1999) 

 

 

 As Tabelas 5.7 a 5.9 apresentam valores de kappa, quando das 

dicotomizações dos escores N (kdN), substanciais para presença de lesão (kdN = 

0,686) e descoloração (kdN = 0,691) enquanto moderado para a presença de 

atividade (kdN = 0,456). 

Considerando-se a proporção de respostas concordantes para os escores N 

dicotomizados, obtiveram-se altas proporções de concordânica para todas as 

variáveis estudadas. Entretanto, a maior proporção de respostas concordantes 

ocorreu quanto à presença de atividade (89,9% - Tabela 5.9) e as menores, quanto 

à presença de lesão e descoloração (85,7% -Tabela 5.7 e 84,7% - Tabela 5.8 

respectivamente). 
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Tabela 5.7 - Concordância do método visual de Nyvad, Machiulskiene e 
Baelum (1999) dicotomizado, conforme presença de lesão de 
cárie 

Respostas N1-N2 n % 

Sem lesão 52 27,7 
Com lesão 109 58,0 

Total - Concordância 161 85,7 
Sem lesão – Com lesão 6 3,2 
Com lesão – Sem lesão 21 11,1 

Total – Discordância 27 14,3 
Total 188 100,0 

Kappa = 0,686 = substancial p < 0,001 
 

Tabela 5.8 - Concordância do método visual de Nyvad, Machiulskiene e 
Baelum (1999) dicotomizado, conforme presença de 
descoloração 

Respostas  N1-N2 n % 

Sem descoloração 67 37,0 
Com descoloração 87 48,1 

Total – Concordância 154 85,1 
Sem – Com  7 3,9 
Com – Sem  20 11,0 

Total - Discordância 27 14,9 
Total 183 100,0 

Kappa = 0,691 = substancial  p < 0,001 
 

Tabela 5.9 – Concordância do método visual de Nyvad, Machiulskiene e 
Baelum (1999) dicotomizado, conforme presença de 
atividade de cárie 

Respostas N1-N2 n % 

Sem atividade 159 84,6 
Com atividade 10 5,3 

Total – Concordância 169 89,9 
Sem – Com 10 5,3 
Com – Sem 9 4,8 

Total – Discordância 19 10,1 
Total 188 100,0 

Kappa = 0,456 = moderada p < 0,001 
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5.2.4 Correlações entre os índices visuais dicotomizados 

 

 

 Para estabelecer uma comparação entre os métodos visuais estudados, 

foram realizadas as correlações de acordo com os critérios de dicotomização, 

descritos anteriormente, de presença de lesão, atividade e descoloração. 

 Os resultados das Tabelas 5.10 a 5.12 apresentam as correlações entre os 

índices visuais dicotomizados, de forma que se observam valores positivos e 

estatisticamente significativos para todos os critérios de presença de lesão, 

descoloração e atividade, independentemente da avaliação em separado de cada 

um. 

Além disso, as correlações mais fortes apresentaram-se entre os critérios de 

presença de lesão e descoloração, enquanto os menores valores foram obtidos para 

o critério atividade. 

 
Tabela 5.10 - Correlações de Spearman entre os índices visuais 

dicotomizados, conforme presença de lesão 

Métodos n Correlação p 

E1 e E2 190 0,801 < 0,001 

N1 e N2 188 0,697 < 0,001 

E e N (concordantes) 152 0,765 < 0,001 

 

Tabela 5.11 - Correlações de Spearman entre os índices visuais 
dicotomizados, conforme descoloração 

Métodos n Correlação p 

E1 e E2 157 0,752 < 0,001 

N1 e N2 181 0,707 < 0,001 

E e N (concordantes) 117 0,757 < 0,001 
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Tabela 5.12 - Correlações de Spearman entre os índices visuais 
dicotomizados, conforme atividade 

Métodos n Correlação p 

E1 e E2 190 0,487 <0,001 

N1 e N2 188 0,457 <0,001 

E e N (concordantes)  145 0,519 <0,001 

 

 

5.2.5 Correlações entre os índices visuais conforme severidade 

 

 

Além das correlações quando das dicotomizações dos escores, procedeu-se 

à comparação entre os índices quanto ao grau de severidade. 

Assim, para o método visual de Ekstrand et al. (1998), consideraram-se os 

escores de mancha branca mais severos que os de mancha acastanhada, os 

escores visíveis mais severos que os dificilmente visíveis e, por fim, os escores com 

necessidade de tratamento mais severos que os sem necessidade de tratamento. 

Portanto, uma mancha branca ativa visível (escore 2) foi considerada mais 

severa que uma mancha branca ativa dificilmente visível (escore 1) que, por sua vez 

foi considerada mais severa que uma mancha acastanhada inativa dificilmente 

visível (1a) que, finalmente, foi considerada mais severa que uma mancha 

acastanhada inativa facilmente visível (2a). 

Resumidamente considerou-se 2 > 1 > 1a > 2a, conforme descrito no Quadro 

5.3. 

 Para o método visual de Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) 

consideraram-se escores de lesões ativas mais severos que escores de lesões 
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inativas, escores de lesões com microcavidade mais severos que escores de lesões 

intactas. Portanto, mancha branca ativa com microcavidade (escore 2) foi 

considerada mais severa que mancha branca ativa com superfície intacta (escore 1) 

que, por sua vez, foi considerada mais severa que lesão inativa com microcavidade 

(escore 5) e, finalmente, mais severa que lesão inativa com superfície intacta 

(escore 4). Resumidamente, 2 > 1 > 5 > 4 conforme descrito no Quadro 5.3. 

 
 

Grau de severidade 
(ordem decrescente) 

 

 
Escore  

E 

 
Escore  

N 

4 2 2 
3 1 1 
2 1a 5 
1 2a 4 
0 0 0 

Quadro 5.3 - Graus de severidade, em ordem crescente, dos métodos 
visuais de Ekstrand et al. (1998) e Nyvad, Machiulskiene e 
Baelum (1999) 

 

 A análise dos dados descritos na Tabela 5.13, assim como a avaliação dos 

métodos dicotomizados relatados anteriormente, também demonstra valores 

positivos e significativos (p < 0,001) entre os métodos visuais de forma isolada (E1 

versus E2, N1 versus N2) ou separadamente (E versus N). 

 

Tabela 5.13 -  Correlações de Spearman entre os índices visuais, 
conforme graus de severidade 

Métodos n Correlação p 

E1 e E2 190 0,603 <0,001 

N1 e N2 188 0,622 <0,001 

E e N (concordantes) 92 0,623 <0,001 
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5.2.6 Correlações entre as medidas de fluorescência a laser 

 

 

 Conforme se observa na Tabela 5.14 o cálculo da correlação de Pearson 

entre as medidas do primeiro e segundo exames, com aparelho de fluorescência 

laser, foi significativa (p<0,001) e altamente positiva (0,930). 

 

Tabela 5.14 - Correlação de Pearson entre as mensurações de fluorescência a 
laser 

Métodos n correlação p 

DD1 e DD2 188 0,930 < 0,001 

 

 

5.2.7 Comparações entre os índices visuais dicotomizados e as medidas de 

fluorescência a laser 

 

 

A avaliação dos dados objetivando as comparações entre os índices visuais 

propostos por Ekstrand et al. (1998) e Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) e os 

valores de fluorescência a laser atribuídos pelo aparelho DIAGNOdent® (KaVo, 

Biberach, Alemanha) foi obtida a partir do teste t de Student para duas amostras 

independentes. Além disso, para a representação gráfica destas comparações, 

aplicaram-se Boxplots. 

As Tabelas 5.15 a 5.20 e os Gráficos 5.1 a 5.6 descrevem as comparações 

entre os índices visuais (E e N) dicotomizados, conforme a presença de lesão, 

atividade e descoloração com os valores médios de fluorescência a laser.  
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Finalmente, as Tabelas 5.21 e 5.22 e seus respectivos Gráficos 5.7 e 5.8 

descrevem as comparações entre os índices visuais (E e N), conforme o grau de 

severidade. 

A Tabela 5.15 (versão completa no APÊNDICE J) e o Gráfico 5.1 demonstram 

que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os níveis do 

fator presença de lesão (p < 0,001) para as variáveis. 

Desta maneira, para os escores E concordantes os valores de fluorescência 

em dentes sem lesão podem ser considerados significativamente menores, em 

média, do que em dentes com lesão. Além disso, houve uma maior variabilidade dos 

valores de fluorescência para a presença de lesão do que para ausência de lesão. 

 

Tabela 5.15 - Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e escores E, 
conforme presença de lesão 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 35 128 163 
Média 9,8 38,9 32,7 
Desvio-padrão 7,5 26,1 26,2 
Mediana 7,0 32,8 24,7 
Mínimo 2,8 6,3 2,8 

Média DD 

Máximo 38,7 99,0 99,0 

< 0,001 
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Gráfico 5.1 - Boxplots para médias do DD e escores E, conforme presença de lesão 
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A Tabela 5.16 (vide versão completa no APÊNDICE K) e o Gráfico 5.2 

ilustram que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

níveis do fator presença de lesão (p < 0,001) para as variáveis.  

Desta forma, para os escores N concordantes os valores de DD em dentes 

sem lesão são significativamente menores, em média, do que em dentes com lesão 

sendo que, assim como obtido para o índice visual E, também houve maior 

variabilidade de valores de fluorescência para presença de lesão do que para 

ausência de lesão. 

 
Tabela 5.16 - Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e escores N, 

conforme presença de lesão 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 52 109 161 
Média 13,0 46,4 33,5 
Desvio-padrão 14,7 26,7 28,2 
Mediana 8,8 39,2 25,3 
Mínimo 2,8 7,7 0,7 

Média DD 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

< 0,001 
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Gráfico 5.2 - Boxplots para médias do DD e escores N, conforme presença de lesão 
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A Tabela 5.17 (versão completa no APÊNDICE L) e o Gráfico 5.3 demonstram 

que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os níveis do 

fator descoloração (p < 0,001), ou seja, os valores de fluorescência a laser (DD) em 

dentes sem descoloração, do índice visual E, foram significativamente menores, em 

média, do que em dentes com descoloração. 

Além disso, a partir dos valores de desvio padrão apresentados na Tabela 

5.17 e da representação gráfica da variabilidade das medidas apresentadas no 

Gráfico 5.3, demonstra-se que houve maior variabilidade de valores para presença 

de descoloração, porém com maior variabilidade para a presença de descoloração. 

 

Tabela 5.17 - Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e escores E, 
conforme descoloração 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

N 42 98 140 
Média 14,3 35,0 28,8 
Desvio-padrão 17,5 23,7 23,9 
Mediana 9,3 30,1 21,1 
Mínimo 2,8 6,3 2,8 

Média DD 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

< 0,001 
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Gráfico 5.3 -Boxplots para médias do DD e escores E, conforme descoloração 
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A Tabela 5.18 (versão completa no APÊNDICE M) e o Gráfico 5.4 

demonstram que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

os níveis do fator descoloração (p < 0,001) para as variáveis.  

Assim, para os escores N concordantes, os valores de fluorescência a laser 

em dentes sem descoloração foram significativamente menores, em média, do que 

em dentes com descoloração. Além disso, para este índice, da mesma maneira que 

para o índice E, também houve maior variabilidade de valores de fluorescência para 

a presença de descoloração. 

 

Tabela 5.18 - Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e escores 
N, conforme descoloração 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 67 87 154 
Média 16,5 43,9 32,0 
Desvio-padrão 17,5 25,3 26,0 
Mediana 10,5 37,5 24,7 
Mínimo 2,8 7,7 2,8 

Média DD 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

<0,001 
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Gráfico 5.4 - Boxplots para médias do DD e escores N, conforme descoloração 
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Os dados apresentados na Tabela 5.19 e no Gráfico 5.5 (versão completa no 

APÊNDICE N) demonstram que não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os níveis do fator atividade (p = 0,081) para as variáveis presença 

e ausência de atividade do índice E. 

Somando-se a este resultado, apesar de existir um menor número de dentes 

classificados com presença de atividade (n = 6) houve grande variabilidade de 

valores de fluorescência para dentes sem atividade e dentes com atividade de cárie. 

 
 

Tabela 5.19 - Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e escores E, 
conforme atividade 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 141 6 147 
Média 27,3 62,8 28,8 
Desvio-padrão 23,2 41,1 25,0 
Mediana 20,7 75,2 20,7 
Mínimo 2,8 12,3 2,8 

Média DD 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

0,081 
( > 0,05) 
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Gráfico 5.5 - Boxplots para médias do DD e escores E, conforme atividade 
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A Tabela 5.20 e o Gráfico 5.6 demonstram que, apesar da média DD não ser 

estatisticamente diferente (p = 0,080) entre os níveis de atividade para os escores N, 

a avaliação das variáveis DD1 e DD2, separadamente, apresenta diferença 

estatisticamente significativa estes níveis de atividade (p < 0,05).  

Assim, para os escores N, os valores de fluorescência em dentes sem 

atividade podem ser considerados significativamente menores que em dentes com 

atividade. 

Além disso, apesar do número menor de dentes classificados com atividade 

(n=10), também houve grande variabilidade de medidas de fluorescência tanto para 

a presença como para ausência de atividade 

 
Tabela 5.20 - Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e escores N, 

conforme atividade 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 159 10 169 
Média 31,6 48,9 32,6 
Desvio-padrão 25,9 32,5 26,6 
Mediana 24,3 45,6 24,7 
Mínimo 2,8 10,8 2,8 

Média DD 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

0,080 
( > 0,05) 

n 159 10 169 
Média 30,6 45,7 31,4 
Desvio-padrão 26,0 32,6 26,6 
Mediana 23,0 39,3 23,0 
Mínimo 2,0 11,3 2,0 

DD1 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

0,031 
( < 0,05)  

n 159 10 169 
Média 32,7 52,0 33,8 
Desvio-padrão 26,8 34,4 27,6 
Mediana 25,3 48,0 26,0 
Mínimo 3,0 10,3 3,0 

DD2 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

0,046 
( < 0,05) 
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Gráfico 5.6 - Boxplots para médias do DD e escores N, conforme atividade 

 

 

5.2.8 Comparações entre as medidas de fluorescência a laser e os índices visuais 

de acordo com o grau de severidade 

 

 

Além das comparações entre as médias de fluorescência a laser atribuídas 

pelo aparelho DIAGNOdent®(KaVo, Biberach, Alemanha) e os índices visuais 

categorizados segundo as dicotomizações (presença de lesão, descoloração e 

atividade), também foram analisadas as comparações entre as medidas de 

fluorescência a laser e os índices visuais, de acordo com os mesmos graus de 

severidade (Quadro 5.3) descritos anteriormente utilizando-se a análise de variância 

(ANOVA) para teste de igualdade de médias. 

Assim, apresentam-se, a seguir, as Tabelas 5.21 e 5.22 e seus respectivos 

gráficos descrevendo as comparações entre os índices visuais propostos por E e N 
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com as médias de fluorescência a laser atribuídas pelo aparelho 

DIAGNOdent®(KaVo, Biberach, Alemanha). 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.21 e no Gráfico 5.7 

(versão completa no APÊNDICE O) foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os níveis do fator severidade (p = 0,019) para as variáveis. Além 

disso, para os escores E concordantes, os valores de fluorescência não são 

considerados todos iguais nos níveis de severidade. 

Assim, os valores de fluorescência no nível 0 de severidade são 

significativamente menores, em média, que no nível 1, correspondente ao escore 2a 

do índice visual de E, enquanto para os demais níveis não foram constatadas 

diferenças significativas. 

Tabela 5.21 - Análise de variância para comparação entre DD e escores E, conforme 
severidade 

Variável Estatística 0 1 2 3 4 Total p 

N 35 83 6 - 2 126 
Média 9,8 36,4 27,3 - 77,3 29,3 
Desvio-padrão 7,5 22,3 35,4 - 30,8 24,0 
Mediana 7,0 31,8 15,4 - 77,3 21,6 
Mínimo 2,8 6,5 6,3 - 55,5 2,8 

Média DD 

Máximo 38,7 99,0 99,0 - 99,0 99,0 

0,019 
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Gráfico 5.7 - Boxplots para médias do DD e escore E, conforme severidade 
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A Tabela 5.22 e o Gráfico 5.8 mostram que foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os níveis do fator severidade quanto ao 

tratamento (p < 0,001) para as variáveis. Além disso, para os escores N, 

concordantes os valores de fluorescência não são todos iguais nos níveis de 

severidade, sendo que, na análise das variáveis DD2 e Média DD, os valores de 

fluorescência no nível 0 de severidade são significativamente menores, em média, 

que no nível 1. Porém, entre os demais níveis não foram constatadas diferenças 

significativas.  

Para a variável DD1, os valores de fluorescência no nível 0 de severidade são 

significativamente menores, em média, do que nos níveis 1 e 2, correspondentes 

aos escores 4 e 5 do índice de N, enquanto entre os outros níveis não foram 

constatadas diferenças significativas. 

 
 

Tabela 5.22 - Análise de variância para comparação entre DD e escores N para 
severidade 

Variável Estatística 0 1 2 3 4 Total p 

n 52 58 6 7 1 124 
Média 13,0 42,6 57,7 34,2 55,5 30,5 
Desvio-padrão 14,7 26,7 28,0 23,6 . 26,8 
Mediana 8,8 34,2 50,2 24,7 55,5 23,1 
Mínimo 2,8 7,7 24,2 10,8 55,5 2,8 

Média DD 

Máximo 99,0 99,0 99,0 77,7 55,5 99,0 

<0,001

n 52 58 6 7 1 124 
Média 11,7 42,5 56,1 28,9 57,0 29,6 
Desvio-padrão 14,1 26,8 26,2 17,1 . 26,7 
Mediana 7,3 35,0 49,5 22,7 57,0 21,2 
Mínimo 2,0 6,0 24,0 11,3 57,0 2,0 

DD1 

Máximo 99,0 99,0 99,0 57,0 57,0 99,0 

<0,001

n 52 58 6 7 1 124 
Média 14,3 42,6 59,3 39,5 54,0 31,5 
Desvio-padrão 16,3 27,6 30,3 31,2 . 27,9 
Mediana 8,3 32,2 50,8 26,7 54,0 23,7 
Mínimo 3,0 7,7 24,3 10,3 54,0 3,0 

DD2 

Máximo 99,0 99,0 99,0 98,3 54,0 99,0 

<0,001
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Gráfico 5.8 - Boxplots para médias do DD e escores N, conforme severidade 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Etapa de treinamento teórico-laboratorial do examinador – estudo in vitro 

 

 

Apesar da literatura sobre a reprodutibilidade de índices visuais in vitro em 

molares decíduos apresentar-se escassa, com grande variabilidade metodológica e, 

conseqüentemente, de seus valores de concordância, pode-se considerar, em linhas 

gerais, que os resultados do presente estudo encontram-se na mesma faixa de 

valores apresentados no Quadro 2.1. 

Sendo que, o maior valor kappa obtido concorda com o dos estudos de Ketley 

e Holt (1993), Granville-Garcia, Araújo e Tovo (2000), Ashley (2000), Atrill e Ashley 

(2001). 

A obtenção de uma concordância moderada para o índice de Nyvad; 

Machiulskiene; Baelum (1999) in vitro pode ser atribuída ao fato de que este método 

considera principalmente a análise da atividade das lesões de cárie. Assim, a 

determinação da atividade de lesões de cárie em condições laboratoriais, pode ser 

prejudicada pela ausência de achados etiológicos (FEJERSKOV, NYVAD E KIDD, 

2005) como o desafio cariogênico e a placa bacteriana (KIDD, MEJÀRE E NYVAD, 

2005) descritos neste índice (Quadro 4.4).  

Com relação à reprodutibilidade das medidas de fluorescência a laser, 

também existe limitação no confrontamento direto dos resultados da literatura com 

os do presente estudo, na medida em que empregam outra análise estatística. 
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Esta diferença na atribuição de testes estatísticos deve-se pelo delineamento 

do presente estudo que, de acordo com Kordic, Lussi e Luder (2003), não atribuiu 

escores de interpretação dos valores de fluorescência, uma vez que não existe 

consenso na literatura quanto aos valores de ponto de corte atribuídos (COSTA et 

al.,2002; HEINRICH-WELTZIEN, 2002, 2003; SHINOHARA et al., 2005) e ainda, de 

acordo com Ashley, (2000), Atrill e Ashley, (2001), Ketley e Holt, (1993) em especial, 

para dentes decíduos.  

Assim, a utilização do teste kappa para o estudo da reprodutibilidade das 

medidas do aparelho de fluorescência é utilizada quando se atribuem escalas de 

interpretação que permitam a categorização das medidas em escores. Por outro 

lado, quando os valores não são codificados desta forma, as medidas de 

fluorescência a laser passam a caracterizar-se por uma variável contínua e que, 

portanto deve ser analisada por meio do teste de correlação de Pearson (PINHEIRO 

et al., 2004). 

Granville-Garcia, Araújo e Tovo (2000), Atrill e Ashley (2001), Lussi e 

Francescut (2003), Francescut e Lussi (2003) (Quadro 2.1), categorizam as medidas 

de fluorescência em escores e, portanto avaliaram a reprodutibilidade in vitro a partir 

do teste kappa Cohen (1960) enquanto que, no presente estudo, como não foram 

adotadas escalas de interpretação das medidas de fluorescência, foi calculado o 

teste de correlação de Pearson. 

Entretanto, considerando-se apenas a interpretação dos resultados, 

independentemente da análise estatística empregada, pode-se afirmar que tanto os 

valores de kappa apresentados pela literatura (Quadro 2.1) como a correlação de 

Pearson do presente estudo correspondem a valores altos de reprodutibilidade in 
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vitro do aparelho de fluorescência a laser DIAGNOdent®(KaVo, 

BiIberach,Alemanha). 

 

6.2 Etapa clínica – estudo in vivo 

 

 

6.2.1 Descrição geral da amostra estudada (idade, ceod, IP, ABP) 

 

 

Além de existirem poucos estudos in vivo com dentes decíduos, apenas os de 

Anttonen, Haussen e Seppa (2003, 2004) relatam a faixa etária estudada entre 7 e 8 

anos, na primeira fase de seu trabalho, o que se aproxima da faixa etária 

apresentada de 6 anos e 6 meses nesta pesquisa (Tabela 5.1). 

Com relação à atribuição do índice de cárie (ceod) da amostra estudada, no 

mesmo sentido de Pitts, Fejerskov e von der Fehr (2005), considera-se que apesar 

de sua limitação diagnóstica, pela exclusão dos estágios iniciais do processo 

carioso, este dado ainda é significativo à medida que, possui uma metodologia 

internacionalmente compreendida e que facilita a comparação de dados. 

Outro dado incluído na análise da amostra foi a classificação socioeconômica 

de acordo com o critério ABIPEME (Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa 

de Mercado) (APÊNDICE E) que utiliza indicadores simples e passíveis de serem 

informados (MATTAR, 1995) porém não existem dados na literatura para 

comparação destes resultados. 

 Em se tratando de um estudo in vivo e de acordo com as exigências do 

Comitê de Ética em Pesquisa de que este tipo de estudo deve proporcionar 
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benefícios aos sujeitos da pesquisa (APÊNDICE G – item de benefícios do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), além dos dados de idade, índice de cárie e 

classificação socioeconômica, ainda se considerou a importância da determinação 

da presença de placa bacteriana, por meio do índice de placa de Carvalho et al. 

(1989) (Quadro 4.6) não apenas como parte do processo de diagnóstico de cárie 

dos pacientes, mas também para o estabelecimento das necessidades individuais 

quanto a intervenções terapêuticas e/ou preventivas de acordo com o descrito no 

item 4.2.5 no capítulo de Casuística – Material e Métodos. 

Sendo que, também não foram encontrados dados na literatura para 

comparação dessas medidas (índice de cárie, placa bacteriana e classificação 

socioeconômica) e nem mesmo eventuais correlações entre estas variáveis e a 

presença de descoloração de sulcos e fossetas oclusais. 

Assim, os resultados apresentados inicialmente neste estudo, apenas servem 

como caracterização da amostra estudada. De modo que, apresentou-se com baixos 

índices de cárie, placa e pertencendo, principalmente, aos níveis C (51,9%) e D 

(29,6%) na classificação socioeconômica atribuída pelo questionário ABIPEME 

(APÊNDICE E) de acordo com o apresentado na Tabela 5.2.1. 

 

 

6.2.2 Reprodutibilidade dos índices visual de Ekstrand et al. (1998) 

 

 

 Seguindo a metodologia estatística descrita por Nyvad, Machiulskiene e 

Baelum (1999), além da análise de concordância pelo teste kappa Cohen (1960) 



 82

também foram discriminados os percentuais de concordância e discordância tanto 

dos escores descritos em suas categorias como em dicotomizações. 

Assim, no presente estudo, a análise foi realizada para os escores incluídos, 

sendo 5 para cada índice – 0,1,1a,2 e 2a de E e 0,1,2,4 e 5 de N – e para a análise 

quanto às dicotomizações, atribuíram-se 2 escores para cada índice – 0 e 1, quanto 

aos critérios de ausência ou presença de lesão, descoloração e atividade descritos 

no Quadro 5.3. 

 A concordância entre os 5 escores do índice visual de Ekstrand et al. (1998) 

foi moderada entretanto, como houve alto percentual de concordância (73,7%) 

também foi calculado o valor de kappa ponderado. Assim, foi possível estabelecer 

um valor de concordância substancial de acordo com o descrito na Tabela 5.2. 

 As discordâncias (26,3%) mais freqüentes apresentaram-se entre os escores 

2a – 3 (7,4%) e 1a – 2a (4,8%) (Tabela 5.2). De forma que, a discordância 

apresentada entre os escores 2a e 3 pode ser atribuída a possibilidade de 

progressão das lesões acastanhadas facilmente visíveis, representadas pelo escore 

2a, em lesões de esmalte com descoloração acinzentada proveniente do 

comprometimento dentinário subjacente, descrito pelo escore 3. 

 Entretanto, considerando-se o grau de evolução das lesões de cárie em 

populações de baixa prevalência de cárie, como é o caso da amostra do presente 

estudo, e o intervalo máximo de 1 a 2 semanas, entre o primeiro e segundo exame, 

tornam as chances desta primeira hipótese serem remotas. Assim, a discordância 

entre estes escores pode demonstrar que, apesar da etapa de calibração in vitro, o 

observador ainda está sujeito, mesmo que em menor escala, a observações 

equivocadas de lesões de cárie com descoloração de sulcos e fossetas oclusais de 

dentes decíduos. 
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Além disso, outro aspecto que deve ser considerado como eventual causa de 

discordância é que, de acordo com Côrtes et al. (2000), o método visual proposto 

por Ekstrand et al. (1998) falha na discriminação entre lesões de esmalte profundas 

e lesões iniciais dentinárias representadas pelo escore 3. 

Assim, Côrtes, Elwood e Ekstrand (2003) sugerem uma escala complementar 

àquela proposta inicialmente por Ekstrand et al. (1998) e incluindo outros três 

escores para classificação de microcavidades localizadas em esmalte, descoloração 

proveniente da dentina e descoloração de dentina com perda de estrutura de 

esmalte. 

Por outro lado, a discordância entre os escores 1a – 2a pode ser atribuída à 

dificuldade e subjetividade em se distinguir opacidade marrom apenas pela 

facilidade ou dificuldade de visualização quando a superfície estivesse umedecida 

(Quadro 4.3), uma vez que, quando presentes, as descolorações acastanhadas 

podem ser observadas tanto quando a superfície está umedecida como quando foi 

levemente seca. 

Assim, tais escores podem ser considerados com certo grau de imprecisão e 

subjetividade na medida em que não estabelecem limites claros de graduação de 

cor para as descolorações acastanhadas do esmalte que podem apresentar-se de 

forma suave ou marcante. 

Acredita-se que o grau de subjetividade desses escores (1a e 2a) poderia ser 

diminuído se fossem descritos graus definidos de coloração, ou seja, 1a 

compreendendo lesões de descoloração mais suave, amarelada a levemente 

acastanhada enquanto o critério 2a representasse descolorações mais marcantes 

acastanhadas ou enegrecidas. 
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Neste mesmo sentido, Côrtes, Elwood e Ekstrand (2003) estudando o efeito 

da descoloração no desempenho dos métodos visual e de transiluminação com 

fibra-óptica, também propuseram uma alteração no índice visual proposto por 

Ekstrand et al. (1998) de forma que acrescentaram à classificação correspondente 

ao escore 1a a característica de espessura mais delgada e para o escore 2a lesões 

acastanhadas mais espessas. 

Heinrich-Weltzien et al., 2003 em estudo in vivo com dentes permanentes 

também relataram como maior índice de classificações errôneas os escores 1a e 2a 

propostos pelo índice visual de Ekstrand et al. (1998) e Ashley (2000) em estudo in 

vitro com dentes decíduos também obteve maior número de discordância entre estes 

escores de modo que ainda relataram que 43% destas lesões apresentavam lesão 

em dentina, entretanto, consideram que resultados de estudos com dentes 

permanentes e in vitro devem ser extrapolados com cautela para estudos in vivo. 

 Quando da dicotomização dos índices visuais de Ekstrand et al (1998) 

conforme presença de lesão e descoloração (Tabelas 5.3 e 5.4) obteve-se um valor 

kappa substancial, demonstrando a capacidade do índice proposto de ser altamente 

reprodutível quando se analisam essas características em particular. Porém, 

apresentou-se com moderada concordância na avaliação da atividade de lesões de 

cárie (Tabela 5.5) este resultado pode ser atribuído ao fato que este índice, ao 

contrário do proposto por Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) não se propõe a 

uma avaliação direta desta característica. 

 

 

 

 



 85

6.2.3 - Reprodutibilidade do índice de Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) 

 

 

 A concordância entre os 5 escores do índice visual de Nyvad, Machiulskiene e 

Baelum (1999) foi moderada entretanto, como no índice de Ekstrand et al. (1998), 

também foi calculado o valor de kappa ponderado, possibilitando assim o 

estabelecimento de um valor de concordância superior e substancial de acordo com 

o descrito na Tabela 5.6. 

 Além disso, no presente estudo, o percentual de concordância (66%) foi 

inferior aquele descrito por Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) fato este que 

pode ser atribuído ao menor número de séries de exames realizados no presente 

estudo em comparação com o estudo destes autores que procederam sete séries de 

exames para obterem este grau de concordância entre 94,2% e 96,2% além de 

terem considerado as 10 categorias de escores e trabalhado com dentes 

permanentes e não dentes decíduos.  

 Entretanto, os valores de reprodutibilidade intra-examinador obtidos por 

Nyvad, Machiulskiene e Baelum (1999) de 0,74 aproximam-se do obtido no presente 

estudo (Tabela 5.6) quando da ponderação apenas dos escores incluídos para o 

estudo de dentes decíduos. 

 As discordâncias mais freqüentes apresentaram-se entre os escores 0 – 4 

(9,5%) e 4 – 5 (12,3%) (Tabela 5.6). De forma que, a discordância apresentada entre 

os escores 0 e 4 pode ser considerada favorável do ponto de vista diagnóstico, na 

medida em que ambos os escores direcionariam-se para uma decisão de tratamento 

não-invasivo. Enquanto que as discordâncias entre os escores 4 – 5 podem ser 

atribuídas a duas hipóteses; primeiro a eventual progressão de lesões inativas 
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intactas em lesões inativas com descontinuidade superficial ou ainda por 

caracterizarem uma dificuldade na avaliação pela inspeção tátil com sonda 

exploradora. 

 Quando da dicotomização dos índices visuais conforme presença de lesão e 

descoloração (Tabelas 5.7 e 5.8) obteve-se um valor kappa substancial 

demonstrando a capacidade do índice proposto por Nyvad, Machiulskien e Baelum 

(1999) de ser altamente reprodutível quando se analisa essas características. Por 

outro lado, apesar de ter apresentado moderada concordância na avaliação da 

atividade de lesões de cárie (Tabela 5.9) a avaliação do percentual de concordância 

foi a maior quanto a esta característica (89,9%) em comparação com as demais 

dicotomizações de presença de lesão (85,7%) (Tabela 5.7) e descoloração (84,7%) 

(Tabela 5.8) sugerindo uma possibilidade maior de detectar o que se propõe também 

em dentes decíduos. 

Vale ressaltar ainda que, de maneira geral, apesar da realização do processo 

de calibração, as discordâncias ainda podem existir e serem atribuídas a fatores 

como ambigüidade das características de sinais assim como dificuldades para 

realização do exame, estado físico emocional prejudicado por cansaço ou estresse 

(WEINSTEIN; FINEBERG, 1980). 

 

 

6.2.4 Correlações entre os índices visuais dicotomizados e conforme severidade 

 

 

 A análise das correlações entre os índices visuais E e N foi realizada tanto 

para as dicotomizações (presença de lesão, descoloração, atividade) quanto para os 
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graus de severidade (0 a 4 - Quadro 5.3), atribuídos para o ordenamento dos 

escores originais incluídos no estudo. 

De forma que, as correlações entre os índices visuais em ambos os exames 

foram positivas e estatisticamente significantes quanto aos critérios de severidade, 

descoloração e atividade. Sendo que, as correlações mais fortes apresentaram-se 

entre as avaliações de cada índice separadamente (por exemplo, 1o. exame de E 

com 2o. exame de E) e para os critérios de severidade e descoloração enquanto os 

menores valores foram obtidos quando da correlação entre os índices (por exemplo, 

1o. exame de “E” com 1o. exame de “N”) e para o critério atividade (Tabelas 5.10, 

5.11 e 5.12). 

 Este resultado revela que apesar de não haver padrão-ouro para comparação 

histológica dos resultados dos exames visuais, sugere-se que ambos os índices 

talvez possam ser utilizados para detecção in vivo e in vitro (REIS et al., 2006) de 

níveis de severidade, presença de lesão e descoloração, entretanto ainda 

apresentam limitação para determinar escores de atividade.  

 

 

6.2.5 Correlações entre as medidas de fluorescência a laser 

 

 

Com relação à reprodutibilidade entre as medidas de fluorescência a laser foi 

obtida correlação altamente positiva e significante (Tabela 5.14) à semelhança do 

estudo in vitro realizado neste trabalho assim como dos resultados de estudos in 

vitro (ATRILL; ASHLEY, 2001; GRANVILLE-GARCIA; ARAÚJO; TOVO, 2000; 

LUSSI; FRANCESCUT, 2003; FRANCESCUT; LUSSI, 2003; ROCHA et al., 2003) e 
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in vivo apresentados na literatura para dentes decíduos (ANTTONEN, SEPPA; 

HAUSEN, 2003, 2004). 

 Apesar de os valores de concordância terem sido altos, vale ressaltar que, de 

acordo com Francescut, Lussi (2003); Sheehy et al. (2001), existe uma tendência do 

aparelho DD sobre-estimar sítios com descolorações amarelas, acastanhadas ou 

enegrecidas, sendo assim, a determinação futura de pontos de corte deve levar este 

aspecto em consideração para que não ocorra aumento de respostas falso-positivas. 

6.2.6 Comparações entre os índices visuais dicotomizados e as medidas de 

fluorescência a laser 

 

 

Os resultados da comparação entre médias do DD com os índices E e N 

dicotomizados demonstram que houve correlação positiva e significante entre os 

critérios de presença de lesão e descoloração à exceção do critério de atividade 

para ambos os índices, de modo que dentes sem lesão e sem descoloração 

atribuídos tanto pelo índice E como pelo índice N apresentaram valores 

significativamente menores do que dentes com lesão (Tabelas 5.15 e 5.17, Gráficos 

5.1 e 5.2) e com descoloração (Tabelas 5.16, 5.18 e Gráficos 5.3 e 5.4). 

 Com relação ao critério de atividade, apenas o índice visual de Nyvad, 

Machiulskiene e Baelum (1999) apresentou capacidade de atribuir valores 

significativamente diferentes entre dentes com atividade e dentes sem atividade 

(Tabela 5.20) de modo que, este resultado corrobora o estabelecido pelos autores 

desse índice de que o método proposto pode ser utilizado para diagnosticar 

clinicamente, sem o auxílio de outras ferramentas, a atividade de lesões de cárie. 
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Com relação à comparação entre médias do DD com os índices E e N 

ordenados quanto aos níveis de severidade, obteve-se correlação positiva e 

significante apenas entre os níveis de severidade 0 e 1 para o índice E (Tabela 5.21 

e Gráfico 5.7) e entre os níveis 0, 1 e 2 para o índice N (Tabela 5.22 e Gráfico 5.8). 

Assim, a interpretação desses níveis de severidade sugere que foi possível 

estabelecer diferenças significativas entre o grau de fluorescência e a presença de 

descoloração acastanhada representada pelo nível de severidade 1 e escore 2a do 

índice E, assim como existiu diferença significativa entre os valores de fluorescência 

de dentes sem atividade (severidade 0) com dentes apresentando lesões inativas 

intactas (severidade 1 – escore 4 de N) e inativas com descontinuidade de superfície 

(severidade 2 – escore 5 de N). 

Entretanto, a ausência de correlação positiva e significante nos demais níveis, 

pode ser atribuída a grande variabilidade das medidas do DD, assim como da 

distribuição desigual da amostra entre os níveis de severidade, de modo que não 

seria possível estabelecer, a real correlação existente entre os demais níveis (3 e 4) 

de severidade e as medidas de fluorescência a laser. 

Considerando-se a importância da aplicação prática destes resultados tanto 

em clínicas particulares como em Saúde Pública, vale ressaltar que apesar dos 

índices visuais ainda apresentarem capacidade restrita de detectar atividade, podem 

representar um instrumento confiável na detecção de lesões e descolorações, desde 

que os profissionais sejam treinados (ATRILL; ASHLEY, 2001) e avaliados 

constantemente para sua utilização. 

Da mesma forma que Anttonen, Seppa, Hausen (2003), o aparelho de 

fluorescência a laser, DIAGNOdent (KaVo, Biberach, Alemanha) também não 

apresentou capacidade de diferenciar lesões ativas de inativas portanto, a sua 
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aplicação prática não pode ser considerada complementar ou superior àquela obtida 

por instrumentos mais simples e com custo-benefício menor como seria o caso dos 

índices visuais. 

 Sendo assim, embora novas tecnologias, neste caso em especial, o aparelho 

DD, possam quantificar lesões e evitar a exposição à radiações ionizantes futuras 

pesquisas ainda são necessárias para diminuir suas desvantagens, interferências e 

limitações. 

Além disso, baseado nos resultados e na literatura apresentada e de acordo 

com Ricketts, (2005) existe uma grande variação não apenas quanto aos desenhos 

dos estudos como também na coleta e apresentação de resultados dificultando 

assim comparações, de modo que, de acordo com Mendes, Hissadomi e Imparato 

(2004) existe necessidade, em estudos futuros, de se padronizar critérios e, assim 

como  Ketley e Holt (1993), Ashley (2000), Atrill e Ashley (2001) sugere-se a 

necessidade de mais estudos clínicos principalmente in vivo com dentes decíduos. 

Finalmente, estudos sobre a determinação do mecanismo de mensuração de 

fluorescência de descolorações pelo DD e seu respectivo ponto de corte podem ser 

considerados de suma importância para diminuir o número de respostas falso-

positivas e conseqüentemente de eventuais sobretratamentos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

 A partir dos resultados apresentados neste trabalho pôde-se concluir, para 

sulcos e fossetas descoloridos de molares decíduos, que em relação 

 

7.1 à reprodutibilidade, tanto os índices visuais como as medidas de fluorescência 

a laser, atribuídas pelo aparelho DIAGNOdent®(KaVo) podem ser 

consideradas confiáveis. 

 

7.2 às correlações entre os índices visuais e as medidas de fluorescência a laser, 

o aparelho de fluorescência a laser DIAGNOdent®(KaVo) foi capaz de 

diferenciar tecidos hígidos de lesões com descoloração, 

 

7.3 às correlações entre os índices visuais e as medidas de fluorescência a laser, 

o aparelho de fluorescência a laser DIAGNOdent®(KaVo) foi capaz de 

diferenciar tecidos hígidos de lesões inativas, com ou sem presença de 

microcavidades em esmalte. 
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APÊNDICE A – Etapa de treinamento teórico laboratorial - estudo in vitro – ficha ceod-s 
 
 

Data:___ / ___ / ______ Exame no: _______ 
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APÊNDICE B – Etapa de treinamento teórico laboratorial - estudo in vitro – ficha índices visuais 
 

 
Data:___ / ___ / ______ Exame no: _______ 

 

 
 
 
 
 
 



 104

APÊNDICE C – Etapa de treinamento teórico laboratorial – estudo in vitro – ficha 
DIAGNOdent®(KaVo, Biberach, Alemanha) 

 
 
 

Data:___ / ___ / ______ Exame no: _______ 
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APÊNDICE D – Etapa clínica – estudo in vivo – ficha clínica 
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APÊNDICE E – Etapa clínica – estudo in vivo – ABIPEME 
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APÊNDICE F – Etapa clínica – estudo in vivo – ficha índice de placa 
 
 
 
 

Data:___ / ___ / ______ Exame no: _______ 
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APÊNDICE G – Etapa clínica – estudo in vivo – TCLE 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Odontologia 

 
Título do estudo: Estudo in vivo de molares decíduos com sulcos e fossetas 
pigmentados pelos métodos visual, radiográfico e de fluorescência a laser 
 
Pesquisador(es) responsável(is): Alessandra Cristina da Silva Nassif, José Carlos 
Pettorossi Imparato, Antonio Carlos Guedes Pinto 
 
Instituição/Departamento: Faculdade de Odontologia/ Departamento de Ortodontia 
e Odontopediatria 
Telefone para contato: 9638-8263 
Local da coleta de dados: Faculdade de Odontologia Clinica de pesquisa do 
Departamento de Odontopediatria 
Prezado(a) Senhor(a): 

• Você e seu filho(a) estão sendo convidados(as) a participar desta pesquisa de 
forma totalmente voluntária.  

• Antes de concordar em participar é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento.  

• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes você se 
decidir a participar. 

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, 
sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito. 

 
Objetivo do estudo: comparar os diferentes métodos de detecção de lesões de 
cárie (visual, radiográfico e de fluorescência a laser) 
Procedimentos. A sua participação e de seu filho(a) nesta pesquisa consistirá 
apenas no comparecimento às consultas agendadas e nas atividades educativas e 
preventivas. 
Benefícios. Além, de esta pesquisa trazer maior conhecimento sobre o tema 
abordado, as necessidades de tratamento e prevenção serão garantidas durante o 
período do estudo e, após o término o pesquisador se responsabilizará pelo seu 
encaminhamento.  
Riscos. A participação não representará qualquer risco de ordem física ou 
piscológica para você ou seu filho(a) 
Sigilo. As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento 
apenas dos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão 
identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa 
forem divulgados em qualquer forma. 

São Paulo, ____ de __________ de 200___. 
_____________________________________ 

Assinatura do responsável pelo menor 
Nome do resp.:______________________ 
RG no.:____________________________ 
Nome do menor:_____________________ 

 



 109

APÊNDICE H – Tabela 5.2 – Concordância intra-examinador do método visual de Ekstrand et 
al. (1998) 

 
 
 
 

Respostas  E1–E2 Nº de casos Freqüência (%) 

0 – 0 35 18,4 
2 – 2 2 1,1 
3 – 3 13 6,8 
4 – 4 1 0,5 
1a – 1a 6 3,2 
2a – 2a 83 43,7 
Total – Concordância 140 73,7 

0 – 1 / 1 – 0  1 / 3 0,5 / 1,6 = 2,1  
0 - 1a / 1a – 0  2 / 3 1,1 / 1,6 = 2,7 
0 - 2a / 2a – 0  2 / 1 1,1 / 0,5 = 1,6 
1 - 2a / 2a – 1  1 / 3 0,5 / 1,6 = 2,1 
1a - 2a / 2a – 1a  7 / 2 3,7 / 1,1 = 4,8 
2 – 1 / 1 – 2  1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
2 - 2a / 2a – 2   3 / 2 1,6 / 1,1 = 2,7 
2a – 3 / 3 – 2a 10 / 4 5,3 / 2,1 = 7,4 
3 – 4 / 4 – 3  3 / 0 1,6 / 0 = 1,6 
4 – 0 / 0 – 4 1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
4 - 2a / 2a – 4  1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
Total – Discordância 50 26,3 
Total 190 100,0 

Kappa  = 0,596 = moderado 
Kappa ponderado = 0,645 = substancial p < 0,001 
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APÊNDICE I – Tabela 5.3 – Concordância intra-examinador do método visual de Nyvad, 
Machiulskiene e Baelum (1999) 

 
 
 

Respostas  N1–N2 Nº de casos Freqüência (%) 

0 – 0 52 27,7 
1 – 1 7 3,7 
2 – 2 1 0,5 
4 – 4 58 30,9 
5 – 5 6 3,2 

Total – Concordância 124 66,0 
0 – 1 / 1 – 0 2 / 5 1,1 / 2,7 = 3,8  
0 – 4 / 4 – 0  4 / 14 2,1 / 7,4 = 9,5 
2 – 3 / 3 – 2  1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
2 – 4 / 4 – 2 3 / 0 1,6 / 0 = 1,6 
3 – 1 / 1 – 3  1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
3 – 5 / 5 – 3  1 / 1 0,5 / 0,5 = 1,0 
4 – 1 / 1 – 4  2 / 0 1,1 / 0 = 1,1 
4 – 3 / 3 – 4  2 / 0 1,1 / 0 = 1,1 
4 – 5 / 5 – 4  11 / 12 5,9 / 6,4 = 12,3 
5 – 0 / 0 – 5  2 / 0 1,1 / 0 = 1,1 
5 – 1 / 1 – 5  1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
5 – 2 / 2 – 5  1 / 0 0,5 / 0 = 0,5 
6 – 3 / 3 – 6  1 0,5 / 0 = 0,5 

Total – Discordância 64 34,0 
Total 188 100,0 
Kappa = 0,495 = moderado 
Kappa Ponderado = 0,634 = substancial p < 0,001 
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APÊNDICE J – Tabela 5.15 – Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e 
escores E conforme presença de lesão 

 
 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 35 128 163 
Média 9,1 38,1 31,9 
Desvio-padrão 6,4 26,3 26,4 
Mediana 6,3 31,8 23,7 
Mínimo 2,0 4,3 2,0 

DD1 

Máximo 30,0 99,0 99,0 

< 0,001 

n 35 126 161 
Média 10,5 40,1 33,7 
Desvio-padrão 9,6 26,9 27,1 
Mediana 6,7 31,5 26,0 
Mínimo 3,0 6,7 3,0 

DD2 

Máximo 47,3 99,0 99,0 

< 0,001 

 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE K – Tabela 5.16 – Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e 
escores N conforme presença de lesão 

 
 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 52 109 161 
Média 11,7 45,3 32,8 
Desvio-padrão 14,1 26,8 28,2 
Mediana 7,3 40,0 24,0 
Mínimo 2,0 6,0 0,7 

DD1 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

< 0,001 

n 52 109 161 
Média 14,3 47,5 35,2 
Desvio-padrão 16,3 27,9 28,3 
Mediana 8,3 41,3 27,0 
Mínimo 3,0 7,7 3,0 

DD2 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

< 0,001 
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APÊNDICE L – Tabela 5.17 – Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e 
escores E conforme descoloração 

 
 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 42 98 140 
Média 13,6 34,4 28,2 
Desvio-padrão 17,1 24,0 24,1 
Mediana 8,0 28,3 20,5 
Mínimo 2,0 4,3 2,0 

DD1 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

< 0,001 

n 42 96 138 
Média 15,0 35,9 29,6 
Desvio-padrão 18,3 24,5 24,7 
Mediana 9,0 28,8 22,3 
Mínimo 3,0 6,7 3,0 

DD2 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

< 0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE M – Tabela 5.18 – Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e 
escores N conforme descoloração 

 
 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 67 87 154 
Média 14,8 42,9 30,7 
Desvio-padrão 15,8 25,3 25,7 
Mediana 10,0 37,0 23,5 
Mínimo 2,0 6,0 2,0 

DD1 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

<0,001 

N 67 87 154 
Média 18,2 44,9 33,3 
Desvio-padrão 20,2 26,5 27,3 
Mediana 10,3 38,7 26,3 
Mínimo 3,0 7,7 3,0 

DD2 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

<0,001 
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APÊNDICE N – Tabela 5.19 – Teste t de Student para comparação entre as médias do DD e 
escores E conforme atividade 

 
 

Variável Estatística Ausente Presente Total p 

n 141 6 147 
Média 26,8 63,8 28,3 
Desvio-padrão 23,3 41,6 25,2 
Mediana 19,0 78,0 19,7 
Mínimo 2,0 13,7 2,0 

DD1 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

0,098 

N 139 6 145 
Média 28,1 61,8 29,5 
Desvio-padrão 24,0 40,6 25,6 
Mediana 20,0 72,3 20,0 
Mínimo 3,0 11,0 3,0 

DD2 

Máximo 99,0 99,0 99,0 

0,088 

 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE O – Tabela 5.21 – Análise de variância para comparação entre DD e escores E 
para severidade 

 
 

Variável Estatística 0 1 2 3 4 Total p 

n 35 83 6 - 2 126 
Média 9,1 35,8 26,6 78,0 28,6 
Desvio-padrão 6,4 22,5 35,7 29,7 24,1 
Mediana 6,3 31,7 13,2 78,0 20,5 
Mínimo 2,0 6,0 6,0 57,0 2,0 

DD1 

Máximo 30,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

0,016 

N 35 81 6 - 2 124 
Média 10,5 37,6 28,1 76,5 30,1 
Desvio-padrão 9,6 23,4 35,1 31,8 24,9 
Mediana 6,7 31,3 16,7 76,5 23,7 
Mínimo 3,0 7,0 6,7 54,0 3,0 

DD2 

Máximo 47,3 99,0 99,0 99,0 99,0 

0,021 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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